USNESENÍ č. 1
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 1. 2017

Bod č. 1/1
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 2/1
l/ 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 za předmět plnění.

3/

Rada města schválila text Zadávací dokumentace a Kvalifikační dokumentace dle
přílohy, s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.

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 13. 2. 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
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 2. 2017 od 14:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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6/

Rada města jmenovala pana Ing. Františka Janeckého poradcem hodnotící komise.

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 2. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 3/1
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu „Navýšení kapacity MŠ Studentská – objekt
v areálu MŠ Národních mučedníků“.
2/ Rada města uložila vedoucí OŠKCR a místostarostovi Ing. M. Křížovi do 31. 1. 2017
zpracovat nový návrh možností navýšení kapacity v MŠ.
3/ Rada města pověřila místostarostu Ing. V. Chrousta jednat s firmou ATELIER U5
s.r.o., Klatovy o nákladech spojených s vyhotovením DÚR.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. A. Kunešová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 4/1
1/ Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. vzala na
vědomí oznámení p. Sekyrky o odstoupení z funkce člena představenstva.
2/ Rada města uložila vedení města připravit podmínky výběrového řízení a předložit jej
na jednání RM dne 17. 1. 2017.
Zodpovídá: vedení města
Bod č. 5/1
Rada města schválila Basketbalovému klubu Klatovy z.s. poskytnutí dotace ve výši
50 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s postupem do extraligové soutěže U 15.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže sepsat s žadatelem příslušnou
smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 6/1
Rada města schválila bezúplatné převzetí věcných darů na pořádání Městského bálu
Klatovy, konaný dne 18. 2. 2017.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 7/1
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. 2
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 1. 2017
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. 8/2
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 9/2
1/ Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na část pp. č. 279/5 o výměře 265 m2
s paní XXXXXX, Plzeňská XXX, 339 01 Klatovy dohodou ke dni 31. 1. 2017
s podmínkou úhrady 1/12 ročního nájemného dle uzavřené smlouvy.
Rada města rozhodla o pachtu zemědělských pozemků č. 1007 a 1168 v k. ú. Luby
o celkové výměře 4 345 m2 p. XXXXXX, Luby XXX, 339 01 Klatovy na dobu
neurčitou za cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace, s podmínkou zatravnění těchto pozemků a
s možnosti dalšího pachtu pouze s předchozím souhlasem města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 10/2
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 9. 1. 2017.

2/

Bod č. 11/2
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 47. výzvy IROP na
realizaci akce „Vybavení základních škol v Klatovech“ a uložila ORM zajistit podání
žádosti v termínu do 17. 2. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 12/2
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 2/2017
Programu EFEKT 2017 MPO na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech –
2. etapa“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 28. 2. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 13/2
1/ Rada města schválila jmenovité opravy pozemních komunikací – opravy a údržba pro
rok 2017,1. část uvedené pod bodem č. 1 a 2. část uvedené pod body č. 2, 3 předložené
zprávy.
2/

Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit otevřená výběrová řízení na
akce „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 1. část“ a „Oprava povrchu
komunikací v Klatovech 2017 - 2. část“.

3/

Rada města uložila HO připravit návrh priorit dalších akcí oprav pozemních
komunikací pro rok 2017 v termínu do 28. 2. 2017.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 14/2
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 „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 1. část“ zveřejněním na
úřední desce, internetových stránkách, profilu zadavatele a odesláním výzvy k podání
nabídek.
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 15. 2. 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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 2. 2017 od 14:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit dne 28. 2. 2017 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 15/2
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 „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 2. část“ zveřejněním na
úřední desce, internetových stránkách, profilu zadavatele a odesláním výzvy k podání
nabídek.
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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 15. 2. 2017 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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 2. 2017 od 14:30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 2. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 16/2
Rada města rozhodla o zveřejnění Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku
na služby s názvem provozování městské hromadné dopravy v Klatovech v Úředním
věstníku Evropské unie.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 17/2
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o vyúčtování městských trhů za r. 2016.
2/ Rada města souhlasila s pořádáním pravidelných i výročních trhů v r. 2017.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

6/

Bod č. 18/2
Rada města schválila:
1/ Hodnotící zprávu Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 2016.
2/ Akční plán zlepšování Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech v roce 2017.
3/ Komisi Zdravého města a MA21 Klatovy 2017.
4/ Rozpočet na financování projektů Zdravého města a MA21 v roce 2017.
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Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 19/2
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc prosinec
2016.
Bod č. 20/2
1/ Rada města rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu pí XXXXX a p. XXXXXX byt
č. XX, na adrese Klatovy, Hálkova XX.
2/ Rada města schválila podnájem bytu č. X na adrese Klatovy, Plánická XX pro
pí XXXXXX na dobu určitou od 30. 11. 2016 do 30. 11. 2017.
3/ Rada města schválila umístění sídla Stálé divadelní scéně Klatovy, příspěvková
organizace, na adrese Divadelní 148/I, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 21/2
Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků z IF na nákup osobního
automobilu v max. výši 550 tis. Kč.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 22/2
Rada města schválila zvýšení ceny srážkovného pro oddílnou kanalizaci o 1,31%, tj. na
15,54 Kč/m3 bez DPH.
Zodpovídá: p. Ing. M. Nedvěd
Bod č. 23/2
Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti Klatovská teplárna a.s.
vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele akciové společnosti Klatovská
teplárna a.s., Jateční 660, Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 24/2
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 1 Smlouvy č. 5/2015 o poskytnutí účelové finanční dotace mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským
krajem, zastoupeným hejtmanem Josefem Bernardem (poskytovatel).
Předmět dodatku: změna čl. II, bod 3 – poř. č. 333.
Smlouva o vystoupení č. 170420 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Mgr. Evou Šašinkovou, ALL ART Velké Popovice.
Předmět smlouvy: vystoupení M. Kociánové a Českého komorního tria na akci Brány
památek dokořán – poř. č. 334.
Smlouva č. 050/16 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá
Boleslav.
Předmět smlouvy: hudební – koncertní program INFLAGRANTI s doprovodnou skupinou
a exkluzivním hostem Josefem Vojtkem – poř. č. 335.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Česká republika – Státní
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pozemkový úřad, zastoupený Ing. Jiřím Papežem (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene – akce „Kanalizace a vodovod Dehtín“ – poř. č.
336.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajimatel) a XXXXX, Čejkova XXX, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem části pozemku pp.č. 2490/18 k.ú. Klatovy – poř. č. 337.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a XXXXX, Luby XX, Klatovy (vypůjčitel).
Předmět výpůjčky: bezplatné užívání části pp.č. 708 v k.ú. Luby – poř. č. 338.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajimatel) a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem pozemků pp.č. 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7, 2597/8 v k.ú.
Klatovy – poř. č. 339.
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a XXXXX, Kydliny X, Klatovy (nájemce).
Předmět dohody: nájem pp.č. 647/2 v k.ú. Kydliny - poř. 340.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena
společností OMEXOM GA Energo s.r.o., Plzeň, zastoupena akvizitorem společnosti Šárkou
Caklovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene - akce „Klatovy, Luby 9821 p. XXXXX – NN
GEO“ – poř. č. 341.
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., Smědčice (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP- ČOV Klatovy – Rekonstrukce metanizační nádrže
MN III“ – poř. č. 342.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Lesy České republiky,
s.p. zastoupené vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky Františkem Šampalíkem.
Změna: čl. I., odst. 2, čl. II., odst. 2, 3, 4 – poř. č. 343.
Smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Prachatické muzeum, Prachatice,
zastoupené ředitelem Mgr. Petrem Berkovským (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Barevné hry skla z Lenory“ – poř.
č. 344.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 1/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou Lněničkovou, Praha (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Barevné hry skla z Lenory“ – poř.
č. 345.
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Bod č. 25/2
Rada města rozhodla o úhradě nákladů spojených s vyhotovením podkladů pro projekt:
„Navýšení kapacity MŠ Studentská – objekt v areálu MŠ Národních mučedníků“ firmě
ATELIER U 5 s.r.o. Klatovy ve výši 201 646 Kč bez DPH, 243 992 vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 26/2
Rada města schválila Spolku Klatovanů v Praze převedení zůstatku nevyčerpané dotace
z r. 2016 do r. 2017 ve výši 1 454 Kč. Finanční prostředky budou použity na údržbu
a výzdobu hrobu V. M. Kraméria v Praze.
Bod č. 27/2
Rada města schválila p. Petru Laníkovi užití znaku města Klatov, který bude použit pro
propagaci festivalu expedičních a cestovatelských filmů „Expediční kamera 2017
v Klatovech“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 28/2
Rada města vzala na vědomí informaci o připravované akci Snížení energetické náročnosti
bytových domů čp. 391 – 393/III, Klatovy.
Bod č. 29/2
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 31. 1. 2017
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bod č. 30/3
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 31/3
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa, část B“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Gabriel s.r.o.,
Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
3.964.256,24 Kč bez DPH, 4.796.750,05 Kč vč. DPH.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Mercandinovy sady – obnova
historického parku – II. etapa, část B“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou
5.200.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 32/3
Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb. zjednodušené podlimitní řízení na akci „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH
Klatovy“ a uložila ORM vypsat novou veřejnou zakázku.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
3/

Bod č. 33/3
1/ Rada města rozhodla o vyloučení účastníka, firmy Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská
566, 541 01 Trutnov, IČ 259 31 270 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení
„Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Luby“ z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a v souladu s § 48, odst. 2, písm. a/
zákona. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb. – zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Luby“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – MOTO-TRUCK
CZ s.r.o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČ 294 60 284.
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Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu
1.537.768,50 Kč bez DPH, 1.860.700,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 34/3
Rada města rozhodla o přijetí účelové investiční dotace z IROP na projekt s názvem
„Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech“ dle vydaného
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 35/3
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Úvěr pro město Klatovy“.
3/

2/

Rada města doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schválit přijetí úvěru pro město Klatovy s maximálním úvěrovým rámcem ve výši
70.000 tis. Kč.

3/

Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je na základě elektronické
aukce nabídka účastníka zadávacího řízení Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě
969/33, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 s pohyblivou úrokovou sazbou tvořenou součtem
referenční sazby 1 M PRIBOR a pevné přirážky (marže) banky ve výši 0,080 % p. a. z
jistiny úvěru.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a po schválení přijetí úvěru v ZM dne 7. 2. 2017 uzavřít s vybraným
účastníkem zadávacího řízení úvěrovou smlouvu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 36/3
1/ Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje na akci „Oprava povrchu MK podél rybníka na pp. č. 647/1
v obci Kydliny“.
4/

2/

Rada města rozhodla o podání žádostí z programu památkové péče Plzeňského kraje na
akce:
a/
čp. 62/I – restaurování maleb ve vestibulu a restaurování vchodových dveří,
b/
čp. 155/I – repase a nátěr oken,
c/
čp. 138/I – výměna střešní krytiny.

Rada města projednala žádost o dotaci z Programu podpora rozvoje cykloturistiky a
cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2017 a uložila ORM ve spolupráci s HO
prověřit veškeré možnosti dalšího dovybavení infrastruktury podél cyklostezek a
cyklotras.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 37/3
Rada města doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Bolešiny při
zajištění územní studie veřejného prostranství.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
3/

2

Bod č. 38/3
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 01/2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 39/3
Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 40/3
Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 41/3
1/ Rada města rozhodla zrušit vyhlášení L. kola řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Rada města se seznámila s předběžným návrhem obecně závazné vyhlášky města
Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Klatov.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 42/3
1/ Rada města se seznámila s návrhem vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví školské
obvody ZŠ zřízených městem Klatovy pro školní rok 2017/2018 a tuto doporučila ZM
schválit.
2/ Rada města vzala na vědomí termín zápisu děti do 1. tříd ZŠ, který se koná
13. dubna 2017.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 43/3
Rada města doporučila ZM schválit finanční příspěvek Západočeské univerzitě v Plzni na
projekt Univerzity třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2016/2017 ve výši
63.000 Kč.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 44/3
Rada města projednala zápis č. 1/17 z jednání bytové komise ze dne 25. ledna 2017 a přijala
tyto závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy,
Divadelní XXX, s pí XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX s pí XXXXXX na dobu určitou 1 měsíc,
k bodu 1. 3. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXX – Klatovy, Koldinova XX
XXXX – Klatovy, Suvorovova XX
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Zahradní XXX, Klatovy, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 34 – XXXXX
- ubyt. jednotka č. 27 – XXXXX
na dobu určitou 6 měsíců:
- ubyt. jednotka č. 14 – XXXXX
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 2 na
adrese Klatovy, Zahradní XXX, s p. XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 3
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 10,
Zahradní XXX, Klatovy, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
2/
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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 5.1.
k bodu 6. 1.
k bodu 6. 2.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+1 společná koupelna,
Niederleho XXX, Klatovy, s p. XXXXX, bytem Koldinova
XXX Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 101 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX, s p. XXX, bytem
Železná Ruda XXX, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření
smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 106 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX, s p. XXX, bytem
Bělá nad Radbuzou XX, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření
smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 314 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX, s p. XXXXX, bytem
Praha 389/46, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o
finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 310 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX, s pí XXXX, bytem
Rozvoj 103, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o
finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Masarykova XXX, s pí XXXXXX, bytem
Rybníčky XX, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč ve formě měsíčních splátek
ve výši 2.000 Kč,
schválila podnájem bytu č. 37 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro
p. XXXXXXX na dobu určitou od 1. února 2017 do 31. říjena 2017,
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Suvorovova XXX,
Klatovy pro pí XXXXX, bytem tamtéž, na dobu určitou 3 měsíce,
doporučila ZM schválit žádost o výjimku ze Zásad prodeje bytového
fondu podanou panem XXXXX, Čapkova XX, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 45/3
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 758/5,
Za Beránkem XX, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.
2/

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. XX,
Kollárova ul., Klatovy, nájemce NEXT REALITY GROUP a.s., dohodou ke dni
28. února 2017.

3/

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 400/II, Kollárova ul.,
Klatovy, pí XXXXX, za účelem provozování oční optiky.

4/

Rada města schválila pronájem kanceláře ve II. patře budovy čp. 9/IV, Vídeňská ul.
Klatovy, firmě LesPro, v.o.s., Blížejov.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 46/3
Rada města vzala na vědomí nové informace o možném využití objektu čp. 363/IV
v Klatovech a uložila místostarostovi Ing. M. Křížovi ve spolupráci s ORM, SNK a MěÚSS
prověřit a doplnit informace dle diskuse.
Termín: RM 28. února 2017
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. J. Adámková
pí Bc. A. Kleinerovvá
Bod č. 47/3
1/ Rada města doporučila ZM revokovat usnesení z 19. února 2013 a schválit řešení
odkanalizování plaveckého bazénu formou výstavby nové čerpací stanice, nikoliv
formou výkupu a následné rekonstrukce stávající ČS.
2/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 794 v k. ú.
Habartice u Obytců o výměře 3 m2 Bc. XXXXX, Habartice XX, 339 01 Klatovy,
XXXXX, Habartice XX, 339 01 Klatovy, XXXXX, Habartice XX, 339 01 Klatovy za
cenu dle znaleckého posudku administrativní 354 Kč/m2, celkem 1.062 Kč.

3/

Rada města vzala na vědomí informaci o výši pachtu zemědělských pozemků a
rozhodla, že pachtovné zemědělských pozemků v majetku obce se od 1. 1. 2017
zvyšuje na částku 3.000 Kč/ha/rok + inflace.

4/

Rada města souhlasila s realizací akce: „Novostavba RD vč. IS, ČOV, oplocení
a zpevněné plochy, k. ú. Klatovy“ na pp. č. 641/8 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví
Mgr. XXXX, Sportovní XX, Klatovy IV a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM
č. 1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku
v Puškinově ulici na obecním pozemku pp. č. 3422/12 v k. ú. Klatovy s podmínkami
hospodářského odboru MěÚ ze dne 12. 12. 2016.

5/

Rada města neschválila realizaci akce: „Klatovy, Luby 111 - NN“ na obecních
pozemcích pp. č. 824/6, 40/4, 845, 38/3, 823, stp. č. 242, stp. č. 93/2 v k.ú. Luby.

6/

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného
břemene – služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. v pozemcích ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování,
údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy ČEZ Distribuce a. s. za jednorázovou
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně
platného ceníku + DPH v platné výši pro akce:
1/ k. ú. Kosmáčov – „Klatovy, Kosmáčov, p.č. 17/1-kNN“:
pp. č. 102, 267/1, 267/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 43 bm
zemního kabelu NN a umístění 1 ks skříně v plastovém pilíři (dle současně platného
ceníku za cca 9.100 Kč + DPH v platné výši),
2/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Pod Vrškem 259, Město – kabel VN“:
pp. č. 3561/16, 3561/15, 2015/20 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca
2 x 30 bm zemního kabelu VN (dle současně platného ceníku za cca 12.000 Kč
+DPH v platné výši),
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3/ k. ú. Střeziměř – „Střeziměř, KT, Střeziměř 18 – kNN“:
pp. č. 597/1, 18, 19/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 20 bm
vzdušného vedení NN, umístění 1 ks betonového sloupu s pojistkovou skříní (dle
současně platného ceníku za cca 4.500 Kč + DPH v platné výši).
7/

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. 63/1
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, Komenského ul. –
přeložka kabelu NN“ v rozsahu cca 44 bm zemního vedení NN. RM rozhodla o udělení
výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného břemene a souhlasila s cenou
500 Kč + DPH za celou trasu.

8/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy GasNet s.r.o. v pozemku pp. č. 3209/24 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování,
údržby a oprav NTL plynovodní přípojky pro akci „Klatovy – K Vodojemu č.p. XXX –
vymístění HUP - XXXX“ v rozsahu cca 1 bm NTL plynovodní přípojky za
jednorázovou úhradu, určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za 1.000 Kč + DPH
v platné výši).

9/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
firmy GasNet s.r.o. v pozemcích pp. č. 2445/3, 2445/5, 3405/16 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování,
údržby a oprav STL plynovodu pro akci „Klatovy, ul. Plzeňská – prodloužení STL
plynovodu“ v rozsahu 98 bm STL plynovodu za jednorázovou úhradu ve výši
19.600 Kč + DPH v platné výši.

10/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
firmy GasNet s.r.o. v pozemku 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. 3179/46 ve vlastnictví
města Klatovy v rozsahu 2 bm plynovodu. RM rozhodla o udělení výjimky spočívající
ve výši úhrady za zřízení věcného břemene a souhlasila s cenou 500 Kč + DPH v platné
výši za celou trasu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 48/3
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
23. ledna 2017 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1/ mimořádné dotace
a/ BOWLE 09 – pétanque klub Klatovy, žádost o dotaci na činnost klubu – rada města
požaduje vyspecifikovat účast v nadregionálních soutěžích,
b/ Sportovní střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na cestovní náklady – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
c/ Šumavský spolek neslyšících v Klatovech, žádost o dotaci na provoz a nájemné –
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rada města požaduje předložit jednoduchou rozvahu příjmů a výdajů a počet členů
ve spolku,
d/ Triatlon klub Klatovy, žádost o dotaci na přespolní běh, Husínský kros – rada města
požaduje předložit vyčíslené náklady na akci,
e/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy, žádost o dotaci na dopravu a provoz historické
parní stříkačky – rada města požaduje podrobněji vyčíslit náklady,
f/ Územní sdružení Čs. zahrádkářského svazu Klatovy, žádost o dotaci na
zahrádkářské soutěže – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
g/ Spolek Klatovanů v Praze, žádost o dotaci na činnost spolku – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.
h/ Petr Bohůnek, žádost o dotaci – částečnou úhradu na dopravu tréninkové přípravy
ve snowboardcrossu na 28. Zimní světovou univerziádu v Kazachstánu – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele
a sepsat s nimi příslušnou smlouvu.
2/

Rada města vzala na vědomí:
a/ kritéria pro přijímání dětí do MŠ Klatovy,
b/ návrh provozu MŠ v Klatovech v červenci a srpnu 2017.

Rada města schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí pro Mateřskou školu Klatovy,
Studentská 601.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
pí J. Koželuhová
Bod č. 49/3
Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí daru pro zařízení:
Domov pro seniory Klatovy – věcný dar v celkové hodnotě 1.198 Kč pro klienty domova
pro seniory (2 ks radiopřijímačů). Dárce: Tesco Stores ČR, a. s., Vršovická 1527/68b, Praha
10, provozovna Domažlická 909, Klatovy, IČ 45308314.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová

3/

Bod č. 50/3
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s.,
zastoupenou Ing. Miro Rathouským (pojišťovna).
Předmět: pojištění obrazů – poř. č. 346.
Dohoda o výši nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vlastník) a ŠVaK a.s., zastoupenou Václavem Kutilem (provozovatel).
Předmět: roční nájemné – poř. č. 347.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (dárce) a Městským kulturním střediskem Klatovy, zastoupené ředitelkou
Ing. Věrou Schmidovou (obdarovaný).
Předmět: bezplatné převedení 18 ks čalouněných židlí – poř. č. 348.
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a XXXX, Plzeňská XXX, Klatovy (nájemce).
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Předmět: ukončení smlouvy – poř. č. 349.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Bc. Pavlem
Panuškou (správce).
Předmět: akce „Klatovy osvětlení přechodů pro chodce – ul. Dobrovského, Jiráskova
a Plánická“ – poř. č. 350.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Česká republika - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupena ředitelem Mgr. Ing. Ladislavem
Novým (vlastník).
Předmět: uložení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci akce „Dehtín – vodovod a
kanalizace“ – poř. č. 351.
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: Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech – poř. č.
352.
Smlouva o nájmu nemovitostí mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech p.o., zastoupenou ředitelem Mgr. Lubošem
Smolíkem (nájemce).
Předmět: pronájem budovy čp. 1 Klatovy – poř. č. 353.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena
OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupena Šárkou Caklovou (oprávněná).
Předmět: akce „Klatovy, Měchurova čp. 3762/14-kNN“ – poř. č. 354.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices,
s.r.o., zastoupena Ing. Petrem Vaníkem a Marií Šárovou, DiS. (oprávněný).
Předmět: zřízení věcného břemene na p.č. 3179/46 k.ú. Klatovy – poř. č. 355.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., (oprávněná).
Předmět: akce „Střeziměř, KT, Střeziměř 18-kann – poř. č. 356.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem (oprávněný).
Předmět: akce „Klatovy, Kosmáčov, p.č. 17/1 – kNN“ – poř. č. 357.
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 (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem
(oprávněná).
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Předmět: akce „Klatovy, Komenského ul. přeložka kabelu NN“ – poř. č. 358.
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 (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem
(oprávněná).
Předmět: akce „Klatovy, Pod Vrškem 259, Město – Kabel VN“ – poř. č. 359.
Bod č. 51/3
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města, konané 7. února 2017.
Bod č. 52/3
Rada města schválila zastupitelce města Mgr. Věře Tomaierové zahraniční studijní cestu –
Maďarsko, Rakousko v termínu 20. května – 27. května 2017.
Bod č. 53/3
Rada města schválila Masarykově ZŠ Klatovy účast v projektu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_16_022.
Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 54/3
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 14. února 2017
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. 55/4
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 56/4
1/ Rada města revokovala své usnesení ze dne 31.01.2017, souhlasila s realizací akce:
„Klatovy, Luby 111 - NN“ v obecních pozemcích pp. č. 824/6, 40/4, 845, 38/3, 823,
stp. č. 242, stp. č. 93/2 a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011
v platném znění a souhlasila s uložením vedení v obecní chráněné komunikaci na pp. č.
845, 824/6 a 40/4 vše v k. ú. Luby s podmínkami hospodářského odboru ze dne
02.01.2017, TSMK ze dne 09.01.2017 a 16.01.2017 a ŠVAKu ze dne 22.12.2016.
2/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací v p. č. 3629/1 v k. ú.
Klatovy v souvislosti realizací akce „Klatovy, zahrádky Harfa p. č. 2771, 2272“
v termínu od 15.03.2017 do 31.03.2017 za vhodných klimatických podmínek, které
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.

3/

Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a nesouhlasila s provedením výkopových prací v pp. č. 548, 652,
128/3, 435, 437/1, 133 v k. ú. Štěpánovice u Klatov v souvislosti s realizací akce
„Štěpánovice, KT, 755 – VN, TS, NN“.

4/

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného
břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování,
údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši pro akce:
1/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Čechova, 1465/1“
pp. č. 1465/1, 1465/2, 6754, 6755 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca
188 bm zemního kabelu NN a umístění 2 ks přípojkových skříní (dle současně
platného ceníku za cca 38.600 Kč + DPH v platné výši),
2/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, p. č. 1997/8-kNN-změna č. 1“
pp. č. 1997/2, 2005/1, 2006/30, 3561/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění
cca 181 bm zemního kabelu NN (dle současně platného ceníku za cca 36.200 Kč +
DPH v platné výši).

5/

Rada města schválila výpůjčku části pp. č. 991/3 v k. ú. Klatovy o výměře cca 28,3 m2
včetně stromu „Beňovská lípa“, s ujmutím se dohledu nad tímto stromem od
XXXXXX, Měchurova XXX, 339 01 Klatovy, po dobu životnosti stromu s podmínkou
1

zahrnutí vypůjčeného pozemku se stromem do odpovědnostní pojistky města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 57/4
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z Programu podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2017 na akce:
a/ „Doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska“
b/ „Dovybavení cyklostezek a cyklotras o odpočívadla“
c/ „Pořízení cyklopumpy“
a uložila ORM zajistit podání žádostí v termínu do 20.02.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 58/4
1/ Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy z MPSV na
akci „Centrum MUDr. Aloise Maška“ a uložila ORM:
- zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 31.03.2017,
- podat radě města informaci o výši nákladů a financování dle aktuálního investičního
záměru.
2/

Rada města doporučila ZM schválit financování projektu „Centrum MUDr. Aloise
Maška“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 59/4
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o uplatnění sankce na základě uzavřené SoD na
akci „Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa“.
2/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM/32/2016/Kč ze dne
26.07.2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
TÁBOR s. r. o., týkajícího se změny ceny díla a uložila ORM zajistit uzavření Dodatku
č. 1.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 60/4
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 „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“
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
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 13.03.2017 od 10:15 h 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
Petr Šobr
Zdeněk Wirth
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 15.03.2017 od 14:15 h 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 04.04.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.

8/

Rada města doporučila ZM schválit realizaci akce „Stavební úpravy technologie SCZT
Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ v r. 2017 v případě, že projekt bude doporučen
k financování Řídícím orgánem OPŽP (MŽP).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 61/4
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
„Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce: „Stavební úpravy technologie SCZT Pod
Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ 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
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 13.03.2017 od 10:30 h 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
Petr Šobr
Zdeněk Wirth
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 15.03.2017 od 14:30 h 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 04.04.2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 62/4
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.
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 podle 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
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 13.03.2017 od 10:00 h 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:
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Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Ing. Jaromír Kalivoda
Mgr. Miroslav Karnet
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Rostislav Klemsa

Náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Jiří Dio
Aleš Buriánek
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Dušan Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Milan Jarošík

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 15.03.2017 od 14:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 28.03.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 63/4
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Klatovy, ul. Lipová,
Jabloňová, Studentská – výměna vodovodu, opravy kanalizace“ formou písemné výzvy
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

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 06.03.2017 od 10:00 h 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
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
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Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá

Mgr. Radka Šustrová
Petr Kodeš

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.03.2017 od 14:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 14.03.2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 64/4
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Územní
studie veřejných prostranství: ÚS. 1 Klatovy – údolí Hradební okruh“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 67215254.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
642.940 Kč bez DPH, 777.957 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 65/4
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Územní
studie veřejných prostranství: ÚS. 3 Klatovy – Plánické předměstí“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Pavel Hnilička
Architekti, s. r. o., Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6, IČ 28490771.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
840.000 Kč bez DPH, 1.016.400 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 66/4
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Územní
studie veřejných prostranství: ÚS. 6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za
Kasárny, Za Tratí“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – MgA. Ing. arch.
Michal Fišer, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 67215254.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
703.840 Kč bez DPH, 851.646 Kč vč. DPH.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 67/4
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Územní
studie veřejných prostranství: ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická,
Čechova“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – OMGEVING
cvba, Belgium, Uitbreidingstraat 390 in 2600 Antwerp-Berchem, IČ 0462-080-482.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
810.000 Kč bez DPH, 980.100 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 68/4
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Územní
studie veřejných prostranství: ÚS. 24 Klatovy – údolí Drnového potoka“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Bíza Hilský
Táborský Architekti s. r. o., Na usedlosti 387/21, 147 00 Praha, IČ 02885026.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
578.000 Kč bez DPH, 699.500 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 69/4
Rada města vykonávající práva akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
vyhlásila výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele společnosti. Vítězem
výběrového řízení se stal Ing. Milan Král, bytem K Vodojemu 376, Klatovy IV.
Rada města uložila starostovi města vyrozumět uchazeče o výsledku výběrového řízení.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 70/4
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 6. února 2017.
2/ Rada města nesouhlasila jako vlastník sousedního pozemku s umístěním osvětleného
reklamního pylonu na pozemku u okružní křižovatky „U Lidlu“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 71/4
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise konané 30. ledna 2017.
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Bod č. 72/4
Rada města vzala na vědomí zprávu o možnosti navýšení kapacity MŠ Studentská 601,
Klatovy IV a uložila ORM zadat zpracování studie na variantu č. 1- MŠ 192/IV (kuchyň a
2 třídy) a variantu č. 2 – objekt čp. 647 „Služba škole“ (bez kuchyně, pouze výdejna).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 73/4
1/ Rada města rozhodla o podání žádosti z programu památkové péče Plzeňského kraje
na:
a/ Restaurování oltáře v kostele sv. Mikuláše v Lubech u Klatov,
b/ Restaurování křížku v areálu hřbitova v Klatovech.
2/

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu podpory činnosti
informačních center v Plzeňském kraji v roce 2017 na nákup informačního stánku pro
propagaci města.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 74/4
1/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádosti o dotaci z programu Podpora
zájmových aktivit organizací na území města pro r. 2017 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,
2/ Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise 8. března 2017.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kunešová
Bod č. 75/4
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 účast v projektu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_16_022.
Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený
Bod č. 76/4
Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601, účast v projektu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_16_022.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 77/4
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc leden 2017.
Bod č. 78/4
Rada města schválila ředitelce MěÚSS Klatovy výši příplatku za vedení ve 4. stupni řízení
s platností od 1. března 2017.
Bod č. 79/4
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva č. 010/17 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agentura ATRIBUT, Mladá
Boleslav (zprostředkovatel).
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Předmět smlouvy: vystoupení Věry Špinarové se skupinou ADAM PAVLÍK BAND
09.09.2017 na nám.Míru v Klatovech – poř. č. 360.

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pořadatel) a RedHead Music s.r.o., Praha 7 (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení Pavla Calty 13.05.2017 na nám. Míru v Klatovech – poř.
č. 361.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.
(pronajímatel) a Klatovskými katakombami, z.s. (nájemce).
Předmět smlouvy: NP v čp. 148 - Divadelní ulice v Klatovech – poř. č. 362.
Smlouva o zajištění programu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janou Matějkovou, Praha 4 (dodavatel).
Předmět smlouvy: Zábavný pořad BUBU fóry a příhody Zuzany Bubílkové aneb Co
kamery nevidí - 21.04.2017 – poř. č. 363.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha
3, zastoupenou ARANEA NETWORK a.s., Praha 4 (oprávněný).
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního
vedení - 2 trubky HDPE pro instalaci optického kabelu v k.ú. Klatovy – poř. č. 364.
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., zastupenou MV Projekt Klatovy s.r.o.
(budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: uložení nového zemního kabelu NN - Klatovy, p.č. 1997/8-kNN - změna
č. 1 – poř. č. 365.
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 MONTPROJEKT, a.s.,
Pardubice (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: podzemní kabelové vedení NN a 2x přípojková skříň - Klatovy,
Čechova, 1465/1 – poř. č. 366.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Správou železniční dopravní cesty,
státní org., Praha 1 (oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 3511/1 v k.ú. Klatovy - Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda –
poř. č. 367.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a MgA. Jindřichem Šlechtou, restaurátorem, Horažďovice
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: restaurování hlavního oltáře z kostela sv. Mikuláše v Lubech – poř. č.
368.
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Bod č. 80/4
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 28. února 2017
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. 81/5
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 82/5
1/ a/ Rada města doporučila ZM schválit prodej stp. č. 5969 a 6262 a části pp. č. 2586
v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 7 000 m2 společnosti Aircraft Service Klatovy,
spol. s r. o., Letiště Klatovy 573, 339 01 Klatovy za cenu 320,00 Kč/m2, tj. celkem
2.240.000,00 Kč
b/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej vstupní brány – tribuny, stp. č. 5077.
2/

Rada města souhlasila s podnájmem pozemků pp. č. 4023/18, 4023/5, 4023/3, 4023/2,
4023/9, 4028/38 částí pp. č. 4028/10, 4028/13, 4023/13, 4023/17, 4023/12, 4023/15,
4023/4, 4028/57, 4028/37, 4028/11, 4023/11, 4023/6, 4023/10, 4028/58, 4028/8 vše
v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 19 500 m2 pro společnost Pink Aviation Klatovy
s. r. o., Letiště Klatovy 573, 339 01 Klatovy.

3/

Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy,
sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 10.03.2014 do 10.03.2017
o 9 měsíců, tj. do 10.12.2017 pro kupujícího XXXXX, Tolstého XXXX, Klatovy.
Nedodržení stanoveného termínu bude sankcionováno smluvní pokutou 500,00 Kč/den
prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 k uzavřené SOBK.

4/

Rada města doporučila ZM schválit výkup části stp. č. 44 o výměře cca 10 m2 v k. ú.
Tupadly u Klatov za cenu 200,00 Kč/m2, tj. celkem 2.000,00 Kč do majetku města od
XXXXXX., Vondroušova XX, 163 00 Praha-Řepy, XXXXX, Vondroušova XXX,
163 00 Praha-Řepy a XXXXX, Tupadly XX, 339 01 Klatovy.

5/

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup stavby váhy, vážního domku na stp. č. 43
v k. ú. Vícenice u Klatov za cenu obvyklou 14.778,00 Kč do majetku města od
Zemědělského družstva Švihov, Komenského 188, 340 12 Švihov.

6/

a/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků části pp. č. 1089 o výměře
13 530 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy za pp. č. 908/1 o výměře
13 530 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví Českého Realu, a. s., Antala Staška 1670/80,
140 00 Praha 4.
b/ Rada města schválila úhradu nákladů spojených se směnou pozemků části pp. č.
1089 a pp. č. 908/1 v k. ú. Luby (daň z nabytí a poplatek katastrálnímu úřadu)
společnosti Český Real, a. s.
V současné době bude úkon zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě směnné
s tím, že k vlastní smlouvě dojde pouze v případě, že předmětný pozemek bude
využíván pro fotbalgolf.
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7/

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ a s uzavřením smlouvy o právu k provedení
stavby nebo opatření na pozemku vlastníka, týkající dočasného záboru obecních
pozemků pp. č. 3999/4, 3996/8, 3996/7, 3996/9, 3999/5, 3999/2, 3996/6, 360/5, 3996/4,
4000/1, 3406/17, 3996/3, 4229/2, 360/6, 6558 v k. ú. Klatovy, s podmínkami
stanovenými hospodářským odborem MěÚ.

8/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasila se zásahem do tzv. chráněné komunikace – pp. č. 898/3
a 898/60 v k. ú. Klatovy v Havlíčkově ulici z důvodu uložení přípojek vody
a splaškové kanalizace pro objekt na stp.č. 1617/1 v k. ú. Klatovy, s podmínkami
hospodářského odboru ze dne 20.02.2017.

9/

Rada města rozhodla o uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na uložení veřejné dešťové kanalizace v pp. č. 3934/1 v k.
ú. Klatovy ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Praha 1- Nové Město v rámci akce: „Protipovodňová opatření v lokalitě Za
Tratí – zkapacitnění a dostavba kanalizace“ s podmínkou vrácení uhrazené částky za
budoucí VB.

10/ 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. 824/6,
40/4, 845, 38/3, 823, stp. č. 242, 93/2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy pro
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav v rozsahu cca
291 bm zemního vedení NN, umístění 4 ks pilířů a umístění 1 ks skříně ve zdi budovy
hasičské zbrojnice pro akci „Klatovy, Luby 111 - NN“ (dle současně platného ceníku za
cca 60.700,00 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 83/5
1/ Rada města doporučila ZM schválit řešení územní anomálie v k. ú. Klatovy a k. ú.
Slavošovice u Klatov posunutím hranice katastrálních území tak, aby pozemkové
parcely č. 365/2, 73/2, 74/2, st. 42, 75/2, 76, 364, 77, 366/2, 78/4 a st. 51 z k. ú.
Slavošovice u Klatov přešly do k. ú. Klatovy a pozemkové parcely č. 2941/4, 2941/6
a 3694 z k. ú. Klatovy přešly do k. ú. Slavošovice u Klatov.
2/

Rada města doporučila ZM schválit Dohodu o změně hranic obcí v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 84/5
1/ Rada města doporučila ZM schválit do změny územního plánu č. 1 žádosti, uvedené
pod body č. 5 s podmínkou, 6, 8, 9, 10 s podmínkou a odstranit v rámci změny č. 1
nesrovnalosti, uvedené pod body č. 11, 12, 13, 14.
2/

Rada města doporučila ZM zamítnout do změny územního plánu č. 1 žádosti
č. 1, 2, 3, 4, 7.

3/

Rada města uložila ORM, OVÚP a právničce předložit na zasedání RM 14.03.2017
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aktualizaci Pravidel pro pořizování změn ÚP.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 85/5
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus
a RMPZ z 13. února 2017.

Bod č. 86/5
Rada města souhlasila s podáním žádosti o nadační podporu v rámci vyhlášené grantové
výzvy Nadace Proměny na akci „Křesťanský vrch“ a uložila ORM zajistit podání žádosti
v termínu do 31.03.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 87/5
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
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 1. část“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a. s., IČ 45357307.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
6.508.501,39 Kč bez DPH, 7.875.286,68 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 88/5
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
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 2. část“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČ 60838744.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.063.264,80 Kč bez DPH, 6.126.550,41 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod 89/5
1/ Rada města schválila jmenovité opravy pozemních komunikací – opravy a údržba pro
rok 2017, 3. část, uvedené pod body č. 4 až 10 zprávy HO.
2/

2/

Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit otevřená výběrová řízení na
akce Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017, 3. část, uvedené pod body č. 4 až
10.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 90/5
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 akci
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 3. část“ zveřejněním na úřední desce,
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internetových stránkách, profilu zadavatele a odesláním výzvy k podání nabídek.
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 22.03.2017 od 10:00 h 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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 29.03.2017 od 14:00 h 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 04.04.2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 91/5
Rada města schválila uhrazení členského příspěvku Místní akční skupině Pošumaví, z. s.,
pro rok 2017 ve výši 2 Kč za obyvatele města.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 92/5
Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík,
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 93/5
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport
z 20.02.2017 a přijala tyto závěry:
1/ mimořádné dotace
7/
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Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Klatovy, žádost o dotaci na
zajištění soutěží – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
b/ ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu střeleckých
závodů – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč,
c/ Petr Laník, žádost o dotaci na pronájem sálu – schválila poskytnutí dotace ve výši
1.200 Kč,
d/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, žádost o dotaci na oceňování dárců
krve – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
e/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, žádost o dotaci na soutěž mladých
zdravotníků – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
f/ Raná péče KUK, žádost o dotaci rodině vychovávající dítě se zrakovým postižením –
neschválila poskytnutí dotace,
g/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy, žádost o dotaci na dopravu a provoz historické
parní stříkačky – schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč,
h/ BOWLE 09 – pétangue klub Klatovy, žádost o dotaci na činnost klubu – schválila
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
i/ Svaz zdravotně postižných ŠUMAVA, žádost o dotaci na činnost klubu – schválila
poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč,
j/ Markéta Kotěšovcová, žádost o dotaci na poštovné – schválila poskytnutí dotace ve
výši 4.000 Kč,
k/ Václav Kosnar, žádost o dotaci na závodní činnost - závody světového šampionátu –
schválila poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč,
l/ Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu z. s., žádost o dotaci na pořádání
turnaje „20. ročník Cena Klatov“ – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
m/ Triatlon klub Klatovy, žádost o dotaci na přespolní běh Husínský kros – schválila
poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč,
n/ Klub Křišťál, z. s., žádost o dotaci na činnost klubu – schválila poskytnutí dotace ve
výši 7.000 Kč,
o/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na běh Klatovská desítka – předložit vyčíslené
náklady na akci,
p/ Asociace středoškolských klubů ČR, žádost o dotaci na divadelní představení –
neschválila poskytnutí dotace,
r/ Fond ohrožených dětí – Klokánek Janovice nad Úhlavou, žádost o dotaci na zajištění
jejich péče, pořízení školních pomůcek, hygienických potřeb, ošacení, zajištění
volnočasových aktivit, kulturní a sportovní akce – schválila poskytnutí dotace ve výši
50.000 Kč,
s/ Konfederace politických vězňů – pobočka 26, Klatovy, žádost o dotaci na činnost
pobočky – schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
t/ Český svaz ochránců přírody Spálené Poříčí, žádost o dotaci na činnost svazu –
neschválila poskytnutí dotace.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže o závěrech informovat žadatele.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
a/

Bod č. 94/5
Rada města projednala zápis č. 1/17 z jednání komise pro nebytové prostory z 20. února
2017 a přijala tyto závěry:
k bodu 1
schválila pí XXXXX uzavření podnájemní smlouvy v nebytovém prostoru
kadeřnictví, Krameriova XX, Klatovy, s pí XXXX na
dobu neurčitou,
k bodu 2.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy na adrese Klatovy, Václavská XXX
s p. XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
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k bodu 3
k bodu 4

schválila ukončení nájemní smlouvy s p. XXXX na nebytový
prostor
cukrárny, nám. Míru XX, Klatovy ke dni 31.03. 2017,
schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – kiosek na adrese
Klatovy, Podhůrecká XXX s p. XXXX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 95/5
Rada města projednala zápis č. 2/17 z jednání bytové komise z 22. února 2017 a přijala tyto
závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
U Retexu XX, s pí XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Palackého XX, s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Plánická
XX, s p. XXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy,
Koldinova XX, s pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Divadelní XX, s p. XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX, s p. XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX, s pí. XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám.
Míru XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou
uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 12. Schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 13. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy, Plánická XX
XXXXX - Klatovy, Plánická XX
XXXXX - Klatovy, Koldinova XX
XXXXX – Klatovy, Vrbova XX
XXXXX - Klatovy, nám. Míru XX
XXXXX – Klatovy, Rozvoj XX
XXXXX – Klatovy, Hálkova XX
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 1 rok:
ubyt. jednotka č. 35 XXXXX
ubyt. jednotka č. 28 XXXXX
ubyt. jednotka č. 15 XXXXX
ubyt. jednotka č. 25 XXXXX
ubyt. jednotka č. 31 XXXXX
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k bodu 2. 2.

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 4. 9.

ubyt. jednotka č. 23 XXXXX
ubyt. jednotka č. 21 XXXXX
ubyt. jednotka č. 12 XXXXX
ubyt. jednotka č. 37 XXXXX
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 5 na
adrese Klatovy, Zahradní XXX, s pí XXXXX na dobu určitou
3 měsíců,
a/
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 10,
Zahradní XXX, Klatovy, s pí XXXXXX na dobu určitou
3 měsíce,
b/
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 13,
Zahradní XXX, Klatovy, s p. XXXXXXX na dobu určitou
3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+2 společná koupelna,
Niederleho XXX, Klatovy, s pí XXXXX, bytem Svrčovec XX,
na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, 1+0 společná koupelna,
Palackého XX, Klatovy, s p. XXXXX, bytem Nádražní XX,
Klatovy, na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 1+1, Podhůrecká XX, Klatovy,
s pí XXXXX a s p. XXXXXX, bytem Cibulkova XX, Klatovy, na dobu určitou
1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 408 kat. A, 1+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX, s p. XXXXX a s pí XXXXX, bytem
Točník XX a Podhůrecká XX Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky
uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 10.000 Kč
a uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu s pí XXXX k bytu č. 701,
Podhůrecká XX, Klatovy,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 515 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX, s pí XXXXX, bytem Týnec XX, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku
50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 701 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XX, s pí XXXXX, bytem Podhůrecká XX,
Klatovy, na dobu neurčitou, bez finančního vyrovnání a za podmínky uzavření
dohody o ukončení smlouvy k bytu č. 601 Podhůrecká XX, Klatovy,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 612 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XX, s pí XXXXX, bytem Lhovice X, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku
50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 kat. A, 1+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Masarykova XX, s pí XXXX, bytem Vaňkova XX, Klatovy, na
dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku
50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Masarykova XX, s pí XXXXX, na dobu určitou 3 měsíce a
prominutí finančního vyrovnání,
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k bodu 4. 10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Masarykova XX, s pí XXXXX, bytem Rybníčky XX, Klatovy,
na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na
částku 40.000 Kč formou měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč,
k bodu 5. 1. schválila podnájem bytu č. 19 na adrese Klatovy, Plánická XX pro pí XXXX a
její dceru XXXX na dobu určitou od 01.02.2017 do 30. l1. 2017,
k bodu 5. 2. Schválila podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická XX pro pí XXXX a p.
XXXXX na dobu určitou od 01.02.2017 do 30.11.2017,
k bodu 5. 3. schválila podnájem bytu č. 43 na adrese Klatovy, Plánická XX pro pí XXXXX a
p. XXXX na dobu určitou od 01.03.2017 do 31.12.2017,
k bodu 6
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, Suvorovova
XX s pí XXXX na dobu určitou 3 měsíce.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod 96/5
Rada města schválila Masarykově základní škole tř. Národních mučedníků 185, Klatovy
podání žádosti a případné přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora
preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017“.
Zodpovídá: Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 97/5
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným
SNK s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a Marií
Hyťhovou, DiS., Myslovice 35 (nájemce).
Předmět nájmu: pronájem nebytového prostoru Kollárova ul. 400, Klatovy II – poř. č. 369.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené SNK
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a LesPro, v.o.s.
zastoupenou společníkem Josefem Valentou, Blížejov 111 (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru Vídeňská ul. 9, Klatovy IV – poř. č. 370.
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a Šance pro kočku, z.s., zastoupenou předsedkyní spolku Annou Špačkovou.
Předmět smlouvy: umisťování a následná péče o nalezené a odložené toulavé kočky – poř.
č. 371.
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a MEDIA MARKETING SERVICE a.s., zastoupena finančním
ředitelem Davidem Krzokem (společnost).
Předmět dohody: vysílání reklamní kampaně na akci „6. Avon pochod Klatovy“ – poř.
č. 372.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a Petrou Ondrejkovou, Chaloupky 33
(budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: akce: „Posunutí oplocení a sloupku vrat“ – poř. č. 373.
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (prodávající) a SJM Václavem Hasenőhrlem a Marií Hasenőhrlovou, Dehtín 24
(kupující).
Předmět smlouvy: prodej pozemkové parcely č. 949/2 k.ú. Dehtín – poř. č. 374.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená
OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupena akvizitorem společnosti Šárkou Caklovou
(oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Gorkého – NN“ – zemní kabelové vedení NN – poř.
č. 375.
Dodatek č. 10 k licenční smlouvě 1775/2008 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. s r. o., zastoupenou jednatelem
a ředitelem Ing. Zdeňkem Hoffmannem (poskytovatel).
Předmět dodatku: práva k užívání počítačového programového vybavení a dat – poř. č. 376.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem
(povinná).
Předmět smlouvu: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ –
vodovodní řad – poř. č. 377.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem
(povinná).
Předmět smlouvu: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ –
dešťová kanalizace – poř. č. 378.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná).
Předmět smlouvu: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ –
kabel veřejného osvětlení – poř. č. 379.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. (vlastník) zastoupena generálním ředitelem
Bc. Pavlem Panuškou.
Předmět smlouvy: stavba: „II/186 Klatovy – Plánická ulice – stavební úpravy – poř. č. 380.
Smlouva č. ORM/4/2017/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a DHI a. s. Praha, zastoupena Ing. Karlem Prylem,
předsedou představenstva a Ing. Petrem Vackem, členem představenstva (žadatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí dat pro zpracování zakázky „Aktualizace Generelu odvodnění
města Klatovy“ – poř. č. 381.
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Václavem Kindelmannem, Klatovy (půjčitel).
Předmět smlouvy: výpůjčka kruhového pozemku se stromem – poř. č. 382.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (dárce) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, zastoupenou
Ing. Zdeňkem Kuťákem (obdarovaný).
Předmět smlouvy: pozemky uvedené v bodě 1. 1. Smlouvy – poř. č. 383.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
PK p.o., zastoupenou generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (správce).
Předmět smlouvy: podmínky při provádění stavebních prací v komunikaci – akce „Klatovy
osvětlení přechodů pro chodce – ul. Dobrovského, Jiráskova a Plánická“ – poř. č. 384.
Smlouva o ověřovací zakázce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Davidem Vičarem, Plzeň (auditor).
Předmět smlouvy: podmínky pro vydání „Prohlášení“ – poř. č. 385.
Bod č. 98/5
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. 6
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. března 2017
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. 99/6
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 100/6
1/ Rada města doporučila ZM schválit výkup části pp. č. 95/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú.
Tupadly u Klatov za cenu 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 500,00 Kč do majetku města od
XXXXXX, Nuderova XX, 339 01 Klatovy. V současné době bude úkon zajištěn
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
2/

a/ Rada města doporučila ZM schválit dar části pp. č. 684/1 o výměře cca 600 m2
v k. ú. Tupadly u Klatov od Plzeňského kraje, Správa a údržba silnic PK, Škroupova
18, Plzeň do majetku města.
b/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch města Klatov na
uložení vedení kanalizace o délce cca 85 bm a veřejného osvětlení o délce cca
350 bm v pozemcích pp. č. 684/1, 204/2, 674/5 k. ú. Tupadly u Klatov mezi městem
Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a Plzeňským krajem, Správa a údržba
silnic PK, Škroupova 18, Plzeň jako povinným z věcného břemene, za jednorázovou
finanční úhradu dle sazebníku Plzeňského kraje.

3/

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch města Klatov na uložení
vedení kanalizace o délce cca 10 bm v pozemcích pp. č. 689/2 a 204/6 v k. ú. Tupadly
u Klatov mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a XXXX,
Tupadly XXX, Klatovy jako povinným z věcného břemene, za jednorázovou finanční
úhradu v celkové výši 50,00 Kč/bm, tj. celkem cca 500,00 Kč.

4/

a/ Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o úpravě pozemku s p. XXXXX,
Tupadly XXX, 339 01 Klatovy v rámci akce Tupadly – chodník u silnice III/18515.
b/ Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o úpravě pozemku s p. XXXX, Luční
XXXX, 508 01 Hořice v rámci akce Tupadly – chodník u silnice
III/18515.

5/

Rada města souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro výstavbu nové
provozovny Aerotech Czech, s. r. o. pro projekt Ariane 6 na zasmluvněných pozemcích
v PZ Pod Borem v k. ú. Klatovy.

6/

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku v průmyslové zóně Pod Borem
v Klatovech pp. č. 4238 o výměře 169 m2 v k. ú. Klatovy, za cenu 25 Kč/m2, celkem za
6.225,00 Kč + DPH v platné výši firmě Aerotech Czech s. r. o., zast. Janem Burešem,
jednatelem.

7/

Rada města rozhodla o pronájmu pozemku pp. č. 11/19 o výměře 180 m2 v k. ú.
Habartice u Obytců od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 113 00
Praha-Žižkov za cenu 12,00 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou.
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8/

Rada města souhlasila s vydáním potvrzení města, že stavba garáže na části pp. č. 6805
v k. ú. Klatovy není majetkem města Klatovy.

9/

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy IV, K Čínovu, pp. č. 3179/158 – kNN“ v obecním pozemku pp.
č. 3179/130 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského
odboru MěÚ.

10/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Družstevní ulice – dešťová kanalizační přípojka pro čp. 558, 559,
560, 561/III“ v obecních pozemcích pp. č. 1386/7 a 1378/12 v k. ú. Klatovy dle
předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK.
11/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
uložení přípojky dešťové kanalizace pro odvodnění domů čp. 548 – 549/III v ul. Pod
Hůrkou v obecním pozemku pp. č. 1386/7 v k. ú. Klatovy dle předložené
dokumentace.
12/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (služebnosti) ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích pp. č.
217, 227, 1909/3, 1909/9, 2025/4, 2025/5, 2025/11, 2025/12, 2025/14, 2044/1, 2044/2,
2045/6, 2045/11, 3557/50, 4159/9, 4159/11 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
plastové chráničky pro instalaci optických (metalických) kabelů a 1 ks kabelové
komory pro akci „Klatovy, AIRWEB, Pod Borem - optický kabel – část 1 – Masarykova a
Koldinova“ v rozsahu cca 716 bm plastové chráničky a umístění 1 ks kabelové komory
za jednorázovou úhradu, určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné
době za cca 143.700,00 Kč + DPH v platné výši).
13/ Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků v k. ú. Klatovy, k. ú. Luby a k. ú.
Sobětice u Klatov dle přílohy o celkové výměře cca 59 325 m2 a s uzavřením Smlouvy
o právu provést stavbu „I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 101/6
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 06.03.2017.
Bod č. 102/6
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb. – zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Přístavba základny SDH Klatovy-Luby“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace
dle přílohy, s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.

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 10.04.2017 od 10:00 h 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. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.04.2017 od 14:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM předložit RM 18.04.2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 103/6
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce technologie chlazení
na zimním stadionu v Klatovech“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

6/

Bod č. 104/6
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Klatovy ul. Lipová,
Jabloňová, Studentská – výměna vodovodu, opravy kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy Šumavské
vodovody a kanalizace, a. s., Koldinova čp. 672, 339 01 Klatovy II, IČ 25232100.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.004.838,90 Kč bez DPH, 6.055.855,07 Kč vč. DPH.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 105/6
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Územní studie veřejných
prostranství – Bolešiny, náves Husí rynek“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka dodavatele – AVE ARCHITEKT a. s.,
Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČ 61779997.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybraným
dodavatelem Smlouvu o dílo za cenu 290.000,00 Kč bez DPH, 350.900,00 Kč vč.
DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 106/6
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2017 na akci „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. F. Kacerovský
Bod č. 107/6
Rada města rozhodla o podání žádostí o dotace z programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na akce “ JSDHO Tajanov,
příspěvek“, „JSDHO Tupadly, příspěvek“ a „JSDHO Klatovy, příspěvek“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 108/6
1/ Rada města vzala na vědomí informace o rozsahu a financování projektu „Expozice –
refektář čp. 59/I“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 28.03.2017.
2/

2/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Expozice – refektář čp. 59/I“
do rozpočtu města s částkou 500.000,00 Kč na přípravné práce.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 109/6
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 56. výzvy OPŽP na
akci „Vrchlického sady – obnova historického parku“ a uložila ORM zajistit podání žádosti
v termínu do 31.03.2017.
Zodpovídá:
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 110/6
Rada města doporučila ZM schválit Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města
Klatov v předloženém znění.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 111/6
Rada města vzala na vědomí informace o rozpracovanosti projektů, které řeší úpravy
a dovybavení v areálu COH Klatovy.
Bod č. 112/6
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu „Oprava chodníků
4

v areálu Nového hřbitova v Klatovech - etapa I“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka účastníka zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, 339 01
Mochtín, IČ 02877155.
2/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou
Smlouvu o dílo za cenu 599 200,00 Kč bez DPH, 725 032,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 113/6
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu „Rekonstrukce chodníku
na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech - nová část“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka účastníka zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, 339 01
Mochtín, IČ 02877155.
2/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou
Smlouvu o dílo za cenu 598 300,00 Kč bez DPH, 723 943,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 114/6
1/ Rada města projednala a schválila zprávu o organizaci klatovské pouti v roce 2017.
2/ Rada města souhlasila se zněním smlouvy mezi městem Klatovy a p.Vlastimilem
Lagronem na zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit
114.695,00 Kč.
3/ Rada města souhlasila s tím, aby poplatek na nám. Míru činil dle vyhlášky města
o místních poplatcích pro občerstvení 100 Kč/m2/den, poplatek na „Staročeském trhu“
činil 100 Kč/m2/den, poplatek prodeje vlastních výrobků spojený s ukázkou řemeslné
výroby 50 Kč/m2/den a poplatek v Plánické ulici činil 100 Kč/m2/den.
Rada města schválila text poptávkového řízení na zajištění občerstvení.
4/ Rada města uložila HO zajistit přípravu klatovské pouti v roce 2017 v termínu
od 06.07. do 09.07.2017 včetně zajištění uzavírek všech potřebných komunikací
a náměstí, odklonu dopravy, MHD i linkové dopravy, zajištění organizace trhů
a následného úklidu, zajištění mobilních toalet na náměstí a v Plánické ulici, odvozu
odpadu prostřednictvím TSMK a OHMK.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 115/6
Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací
na území města Klatovy pro r. 2017“ dle předloženého návrhu komise.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 116/6
Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch, konané
22.02.2017.
Bod č. 117/6
Rada města vzala na vědomí zprávu o projektu „Bezbariérová trasa Klatovy – I. etapa“
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a uložila OŠKCR sledovat další vypisované termíny na podání žádostí o dotace v rámci
„Národního rozvojového programu mobility pro všechny“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 118/6
Rada města vzala na vědomí zprávu o udělování čestných občanství obce.
Bod č. 119/6
Rada města vzala na vědomí svodku událostí MP za měsíc únor 2017.
Bod č. 120/6
Rada města schválila umístění sídla spolku Junák – český skaut, středisko Javor Klatovy,
z. s. na adrese Hálkova 134, Klatovy V.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 121/6
Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro r. 2017 ve znění
přílohy.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 122/6
1/ Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601, IČ 60610476 nákup multifunkční
prolézačky.
2/ Rada města schválila čerpání investičního fondu MŠ Klatovy, Studentská 601 ve výši
81 tis. Kč.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 123/6
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 č. SF VMH Kt, p.o., 1/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr.
Hostaše Klatovy, zastoupené ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel).
Předmět nájmu: interiérová expozice v kanceláři místostarosty a stálá výzdoba radnice –
poř. č. 386.
Smlouva o využití systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Střední
školou zemědělskou a potravinářskou Klatovy, zastoupenou ředitelem školy
Ing. Vladislavem Smolíkem (původce odpadu).
Předmět smlouvy: systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů – poř. č. 387.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Janem Houdkem, agenturní činnost v oblasti
kultury Praha 4-Nusle (agentura).
Předmět smlouvy: kulturní vystoupení 09.09.2017, na nám. Míru – poř. č. 388.
Smlouva na vystoupení kapely mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou EXTRA BAND REVIVAL (kapela).
Předmět smlouvy: vystoupení kapely na nám. Míru 09.07.2017 – poř. č. 389.
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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
GridServices, s. r. o. zastoupena Zdeňkem Petrášem a Marií Šárovou (budoucí oprávněný) a
Jaroslavou Odstrčilíkovou, Klatovy (investor).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, přeložka NTL plynovodní přípojky – číslo stavby
8800085350“ – poř. č. 390.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s. r. o., zastoupena Markétou Kaňkovou
a Vendulou Englmaierovou (oprávněný) a DUPPO v. o. s., zastoupena Jiřím
Hammerschlagem (investor).
Předmět smlouvy: akce „STL plynovod pro společnost DUPPO v. o. s.“ – poř. č. 391.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IE-12-0006263/008 Klatovy, Luby 111 - NN mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupená firmou ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., zastoupena
jednatelem společnosti Milanem Brejchou (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: stavba č. IE-12-0006263/008 Klatovy, Luby 111 – NN – poř. č. 392.
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.,
zastoupena jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: „Klatovy, Airweb, Pod Borem – optický kabel - část 1 – Masarykova a
Koldinova“ – poř. č. 393.
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Marianem Vojtkem, Praha (zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: vystoupení v rámci akce AVON pochod Klatovy 2017 – poř. č. 394.
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 21-22-99-0003 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 395.
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 21-22-01-0001 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 396.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. Z_S21_50_0000004581 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 397.
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 21-22-00-00001 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 398.
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Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. Z_S21_50_0000004623 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 399.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. Z_S21_50_0000004621 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 400.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. Z_S21_50_0000004622 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 401.
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 21-22-01-0002 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 402.
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 21-22-99-0002 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena Ing. Milanem Kinclem (nájemce).
Předmět dodatku: navýšení nájemného o DPH – poř. č. 403.
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, Smědčice (koordinátor).
Předmět smolouvy: „Koordinátor BOZP – Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu,
opravy kanalizace“ – poř. č. 404.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou okrskovým
vikářem p. Jaroslavem Hůllem (půjčitel).
Předmět smlouvy: výpůjčka 5 ks soch a 1 ks obrazu – poř. č. 405.
Bod č. 124/6
1/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její
následné rozdělení takto:
a/ 247 tis. Kč na akci „Stavební úpravy střešního pláště a práce související na objektu
čp. 138/I, Klatovy“,
b/ 59 tis. Kč na akci „Oprava fasád včetně nátěru oken ve dvoře na objektu čp. 138/I,
Klatovy“,
c/ 89 tis. Kč na akci „Oprava fasády na objektu čp. 139/I, Klatovy“,
d/ 105 tis. Kč na akci „Oprava komínů (II. etapa) na objektu čp. 59/I, Klatovy“.
2/

Rada města doporučila ZM dofinancování akcí „Stavební úpravy střešního pláště a
práce související na objektu čp. 138/I, Klatovy“, „Oprava fasád včetně nátěru oken ve
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dvoře na objektu čp. 138/I, Klatovy z rozpočtu města.
3/

Rada města v případě realizace akce „Oprava fasád I. NP na objektu čp. 155/I, Klatovy
doporučila ZM schválit dofinancování z rozpočtu města.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 125/6
Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku ze zlatého fondu:
a/ Folklorní spolek Šumava Klatovy ve výši 150.000,00 Kč na pořádání
XXIV. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2017,
b/ BK Klatovy z. s., ve výši 250.000,00 Kč na pořádání basketbalových akcí v r. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 126/6
Rada města doporučila ZM schválit finanční příspěvek ve výši 3,5 mil. Kč na opravu
kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech pro
Římskokatolickou farnost Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 127/6
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 20. března 2017
Bod č. 128/7
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:
„Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy: TENZA, a. s., Svatopetrská 7, 167 00
Brno, IČ 25570722.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
16.750.000 Kč bez DPH, 20.267.500 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 129/7
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní 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 firmy: ASTON-služby v ekologii, s. r. o.,
Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha-Nové Město, IČ: 26072602.
2/

2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
785.623,82 Kč bez DPH, 950.604,82 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 130/7
Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města
pro rok 2017:
1/ objem prostředků na platy dle předložené tabulky,
2/ odpisové plány příspěvkových organizací města dle předložené tabulky.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 131/7
1/ Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření řízených
organizací města za rok 2016 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 2016
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku
hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2016 dle Přílohy č. 3.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
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Bod č. 132/7
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 2016 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady
města a finančního výboru zastupitelstva města a s vědomím výsledku přezkoumání
hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to
bez výhrad.
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 31.12.2016.

Rada města doporučila ZM schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016
v hlavní činnosti po zdanění ve výši 71.130.064,43 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření
minulých let a v činnosti hospodářské (celkem 11.314.774,99 Kč) ve výši 342.626,95 Kč na
analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a zbývající část 10.972.148,04 Kč
na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 133/7
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 02/2017.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 134/7
Rada města vzala na vědomí informaci o výši nákladů a financování akce „Centrum
MUDr. Aloise Maška“ dle aktuálního investičního záměru v rámci vyhlášené výzvy z MPSV
ČR a doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci s uvedeným financováním.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

3/

Bod č. 135/7
Rada města doporučila ZM schválit realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Klatovy,
Pod Hůrkou, I. etapa, 2. část“ s předpokládanými náklady ve výši 8,5 mil. Kč vč. DPH do
rozpočtu města pro rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 136/7
Rada města schválila program zasedání ZM konané 28. 03. 2017.
Bod č. 137/7
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 8
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. dubna 2017
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. 138/8
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 139/8
Rada města jako valná hromada společnosti Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o., projednala:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016,
2/ účetní závěrku za rok 2016,
3/ zprávu nezávislého auditora
4/ zápis z jednání dozorčí rady
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Rada města schválila SNK, s. r. o., navržené změny mandátní smlouvy a uložila právničce
města připravit ke smlouvě dodatek.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 140/8
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s. r. o., projednala:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016,
2/ účetní závěrku za rok 2016,
3/ zprávu nezávislého auditora
4/ finanční plán hospodaření společnosti pro rok 2017
5/ zápis z jednání dozorčí rady
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 141/8
Rada města projednala společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016,
2/ účetní závěrku za rok 2016,
3/ zprávu nezávislého auditora
4/ zápis z jednání dozorčí rady
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 142/8
1/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 2601/1
o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Klatovy za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca
640.000,00 Kč + DPH XXXXXX, Měčín.
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 437/1
a 450/1 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov za cenu obvyklou
260,00 Kč/m2, celkem cca 4.680,00 Kč manželům XXXXXX, Štěpánovice, Klatovy.
V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s realizací kupní smlouvy po vybudování a geodetickém zaměření opěrné zdi.
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3/ a/ Rada města rozhodla o ukončení pronájmu částí pp. č. 3409/9 a 6575 v k. ú. Klatovy
se společností MUREX Plzeň, a. s., Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň k
29.01.2017.
b/ Rada města rozhodla o pronájmu částí pp. č. 3409/9 a 6575 v k. ú. Klatovy
o výměře cca 13 m2 na dobu neurčitou za cenu 4.225,16 Kč/rok + DPH v platné výši
+ inflace panu XXXXX, Nerudova, 301 00 Plzeň.
4/ a/ Rada města rozhodla o ukončení pronájmu části pp. č. 1232/2 v k. ú. Klatovy
s p. XXXXX, Městiště, 340 22 Nýrsko ke dni 28.02.2017.
b/ Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 1232/2 v k. ú. Klatovy na dobu
neurčitou za cenu 1.400,00 Kč/rok + inflace XXXXXX, Prusíkova, 339 01 Klatovy.
5/ Rada města nesouhlasila s realizací akce: „Otín – čp. 51 – plynofikace objektu“
v obecním pozemku pp. č. 146/7.
6/ Rada města souhlasila s realizací akce: „Klatovy, TS Sokolovna-TS Sodovkárna –
kabel VN“ v obecních pozemcích pp. č. 279/5, 3430/1, 3430/3, 3430/4, 3430/8, 3430/9,
395/6, 395/1, 422/1, 279/13, 395/5 v k. ú. Klatovy dle předložené situace, rozhodla o
udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění a
souhlasila se zásahem do tzv. chráněných komunikací v ulicích Aretinova a Vrbova s
podmínkami hospodářského odboru z 21.03.2017 a s tím, že kabel uložený pod
asfaltový povrch bude proveden protlakem.
7/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu)
na stavbu: „Reko MS Klatovy – Havlíčkova + 2“ na obecních pozemcích pp. č.
455/1, 455/4, 3422/78, 3409/29, 451/1, 898/10, 898/42, 898/56, 898/3, 454/11
v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, rozhodla o udělení výjimky z Pravidel
pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění a souhlasila se zásahem do tzv.
chráněných komunikací na pp. č. 455/4, 3409/29, 898/42 a 898/56 v k. ú. Klatovy
(chodník v Tyršově ulici a cyklotrasa na Krejčího nábřeží) a s ponecháním
nefunkčního plynovodu na pp. č. 898/3 a 898/56 v k. ú. Klatovy (křižovatka ulic B.
Němcové a Havlíčkova), s podmínkami hospodářského odboru ze dne 21.03.2017 a
s podmínkou jeho zaměření jako „nefunkční síť“.
b/ Rada města rozhodla o výkupu nefunkčního plynovodního potrubí v obecních
pozemcích pp. č. 455/1 a 451/1 v k. ú. Klatovy (ul. Havlíčkova a Na Bělidle) od
společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem do majetku města za kupní
cenu 100,00 Kč + DPH v platné výši vč. geodetického zaměření nefunkčního
plynovodu.
8/ Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu)
na stavbu: „Vodovodní přípojka pro RD, Krejčího 948, Klatovy“ v obecních
pozemcích pp. č. 442/16 a 3426/11 v k. ú. Klatovy.
9/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (služebnosti) ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích pp.
č. 2448/5, 3405/11 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup
k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plastové chráničky pro instalaci
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optických (metalických) kabelů pro akci „Klatovy, AIRWEB, K Letišti“ v rozsahu cca
25 bm plastové chráničky za jednorázovou úhradu, určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši (v současné době za cca 5.000,00 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 143/8
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
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 3. část“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy: Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190/I,
339 01 Klatovy.
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
6.496.037,55 Kč bez DPH, 7.860.205,44 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 144/8
Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2017 akce:
1/ Tupadly – chodník u silnice III/18515 v ceně 3,8 mil. Kč vč. DPH,
2/ Klatovy – Úzká ulice v ceně 8,8 mil. Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 145/8
1/ Rada města vzala na vědomí informace o možném využití objektu bývalé vojenské
ubytovny čp. 363/IV v Klatovech.
2/ Rada města rozhodla o využití objektu čp. 363/IV, Klatovy tak, že v objektu vzniknou
podporované (pečovatelské) byty a uložila místostarostům města a ORM zajistit
vyhotovení projektové dokumentace pro daný účel.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
p. Ing. M. Kříž
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 146/8
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Výměna střešního pláště
čp. 138/I., Krameriova ul., Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka dodavatele – ALFASTAV, spol. s r. o.,
Sobětice 46, 339 01 Klatovy, IČ18236651.
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybraným
dodavatelem Smlouvu o dílo za cenu 657.700,00 Kč bez DPH, 795.817,00 Kč vč.
DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 147/8
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka, úprava
rekreačního lesa – I. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 148/8
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na realizaci části projektu „Rekonstrukce
lesní cesty – Hůrka“ v rozsahu od vodojemu k objektu sv. Anny a uložila ORM zajistit
podání žádosti o dotaci v termínu do 24.04.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 149/8
a/ Rada města souhlasila s vybudováním 1. etapy pergoly pro seniory.
b/ Rada města rozhodla o spolufinancování stavby pergoly ze strany SNK, s. r. o., ve výši
216 tis. Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová,
pí Bc. A. Kleinerová
pí Ing. J. Adámková
Bod č. 150/8
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport
z 20.03.2017 a přijala následující závěry:
1/ mimořádné dotace
a/ ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, žádost o dotaci na částečnou úhradu lyžařského kurzu –
schválila poskytnutí dotace ve výši 22 200 Kč,
b/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Klatovy, žádost o dotaci na
částečnou úhradu setkání zasloužilých hasičů – schválila poskytnutí dotace ve výši
3.000 Kč,
c/ Podej nám ruku, z. s., žádost o dotaci na částečnou úhradu nájmu a energií – schválila
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
d/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižním, pobočný spolek Klatovy, žádost o
dotaci na zajištění akcí na r. 2017 – doplnit soupis členů včetně bydliště,
e/ DDM Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů neregistrovaných plavců –
neschválila poskytnutí dotace,
f/ BMX+minibugy klub Klatovy, z. s., žádost o dotaci na pořádání závodů – doplnit
rozpis nákladů,
g/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů - schválila poskytnutí dotace ve
výši 10.000 Kč,
h/ Šumavský spolek neslyšících v Klatovech, žádost o dotaci na provoz a nájemné schválila poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč,
i/ MěKS Klatovy, žádost o dotaci na pořádání soutěže v mažoretkovém sportu –
neschválila poskytnutí dotace,
j/ SDH Točník, žádost o dotaci na zajištění oslav 110. výročí založení sboru - schválila
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč,
k/ TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků Šachklubu - schválila
poskytnutí dotace ve výši 12.500 Kč,
l/ TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na úhradu části nákladů na energie na letním
šachovém festivalu „O pohár města Klatov 2017“ – prověřit náklady na akci
m/ Tomáš Popelík, žádost o dotaci na reprezentaci města při účasti v seriálu Mistrovství
ČR v Rallye historických automobilů – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
n/ Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy, žádost o dotaci na náklady při pietních
aktech, schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
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o/ Matejčík Pavel – Atletika Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodu - Klatovská
desítka 4. ročník – schválila poskytnutí dotace 3.000 Kč,
p/ Nadace na transplantace kostní dřeně, žádost o dotaci na vyšetření vzorků krve
potencionálních dárců – prověřit mechanismus placení,
Klub přátel Klatovska, z. s., žádost o dotaci na částečné nájemné, opravy a zajištění
akcí pro veřejnost na Hůrce – schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč,
s/ Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, žádost o dotaci na
částečnou úhradu lyžařského kurzu – schválila poskytnutí dotace ve výši 12.100 Kč,
t/ Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194, žádost o dotaci na částečnou úhradu
lyžařského kurzu – schválila poskytnutí dotace ve výši 22.500 Kč,
u/ SK volejbal, z. s., žádost o dotaci na cestovní náklady v nejvyšší pohárové soutěži –
schválila poskytnutí dotace ve výši 21.500 Kč,
v/ Sbor dobrovolných hasičů Střeziměř, žádost o dotaci na oslavu 90 let SDH Střeziměř –
schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč,
w/ Česká asociace stolního tenisu, z.s. Praha, žádost o dotaci na nájemné sportovní haly
u příležitosti mezistátního utkání kvalifikace o postup na ME družstev – schválila
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
r/

Bod č. 151/8
Rada města projednala zápis č. 3/17 z jednání bytové komise z 22.03.2017 a přijala tyto
závěry:
k bodu 1. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Gorkého
s XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Niederleho, s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
- XXXX - Klatovy, Jiráskova
- XXXXX - Klatovy, Jiráskova
k bodu 2.1.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 33 – XXXXX,
- ubyt. jednotka č. 17 – XXXXX,
k bodu 2. 2. vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s pí XXXXX na ubytovně
Klatovy, Zahradní, ubyt. jednotka č. 8,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 32 na
adrese Klatovy, Zahradní, s p. XXXX a p. XXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 19,
Zahradní, Klatovy, s pí XXXXX a p. XXXXXX, trvale bytem Jateční,
Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 4. 1. schválila podnájem bytu č. 12 na adrese Klatovy, Plánická, pro
p. XXXXX na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018,
k bodu 4. 2. schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro
XXXXX, XXXXXX, XXXXX a XXXXX na dobu určitou od 1. 4. 2017 do
31. 12. 2017,
k bodu 4. 3. schválila podnájem bytu č. 17 na adrese Klatovy, Plánická pro
p. XXXXXX a pí XXXXXX na dobu určitou od 1. 5. 2017 do
30. 4. 2018,
k bodu 5. 1. souhlasila s přistoupením pí XXXXXX ke smlouvě o nájmu bytu č. 9 na
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k bodu 6. 1.

k bodu 6. 2.

adrese Klatovy, Masarykova uzavřené s pí XXXXX,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 na adrese Klatovy, U Pošty
s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
neschválila ubytování p. XXXXX v ubytovací jednotce č. 15 na adrese
Klatovy, Zahradní.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 152/8
Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání komise Zdravého města a místní Agendy 21,
konané 15.03.2017.
Bod č. 153/8
1/ a/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí darů pro:
Domov pro seniory Klatovy:
- věcný investiční dar - mycí a dezinfekční automat na sanitární nádoby v hodnotě
180 013,49 Kč
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČ 47675934,
- věcný investiční dar - stavěcí mobilní elektrický zvedák včetně příslušenství
(2x stavěcí závěs) pro přesun klientů v hodnotě 90.120 Kč,
dárce: Lékárna Na Pražské, Čs. Legií 125, 339 01 Klatovy, IČ 48353019
- věcný investiční dar - elektrický kotel do kuchyně (objem 80 litrů) v hodnotě
185.130 Kč,
dárce: Kimberly-Clark, s. r. o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 63468816
- finanční dar v hodnotě 20.000 Kč na kulturní a společenské akce klientů,
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČ 47675934,
- finanční dar v hodnotě 9.880 Kč na kulturní a společenské akce klientů
dárce: Lékárna Na Pražské, Čs. Legií 125, 339 01 Klatovy, IČ 48353019,
- finanční dar v hodnotě 2.751 Kč na kulturní a společenské akce klientů,
dárce: Dana Rubášová, Strážov 278, 340 21 Janovice nad Úhlavou.
Domov pro seniory Újezdec:
- finanční dar v hodnotě 9.700 Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro
seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec,
dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČ 26797283.
b/ Rada města souhlasila v případě finančních darů s čerpáním rezervního fondu
MěÚSS Klatovy dle darovacích smluv.
2/ Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS
Klatovy, na:
- nákup mycího a dezinfekčního automatu na sanitární nádoby pro DpS Újezdec ve
výši max. 190.000 Kč,
- nákup pračky na 14 kg prádla pro DpS Újezdec ve výši max. 250.000 Kč,
- nákup přístroje na dekontaminaci plen pro DpS Klatovy ve výši max. 300.000 Kč,
- nákup myčky bílého nádobí pro DpS Klatovy ve výši max. 250.000 Kč.
3/ a/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy zvýšení objemu prostředků na platy pro rok
2017 na částku 40.518 tis. Kč.
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b/ RM schválila MěÚSS Klatovy změnu rozpočtu pro rok 2017 dle předloženého
plánu.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 154/8
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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným
Správou nemovitostí Klatovy s. r. o. zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajimatel) a XXXXX, Za Beránkem, Klatovy II (nájemce).
Předmět nájmu: pronájem nebytového prostoru Václavská, Klatovy I – poř. č. 406.
Dohoda o využití objektu k výcviku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a ČR – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského
kraje, zastoupeným ředitelem plk. Mgr. Pavlem Krákorou (uživatel).
Předmět smlouvy: využívání objektu čp. 58, Vančurova ul. – poř. č. 407.
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ, a. s., zastoupena
předsedou představenstva Miroslavem Sochorem (zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: zprostředkování burzovních obchodů s elektřinou a plynem – poř. č. 408.
Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (centrální zadavatel) a Městskou knihovnou Klatovy, Lesy města
Klatov, s.r.o., Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, Mateřskou školou Klatovy,
Studentská 601/IV, Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s. r. o., Správou nemovitostí
Klatovy, s. r. o., Technickými službami města Klatov, Městským kulturním střediskem
Klatovy, Základní školou Klatovy, Čapkova ul. 126, Masarykovou základní školou
Klatovy, Základní školou Klatovy, Tolstého ul. 765, Základní školou Klatovy, Plánická ul.
194 (podřazení odběratelé).
Předmět smlouvy: dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách – poř. č. 409.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obdarovaný) a Miroslavou Paškovou, bytem Milánská 460, Praha 15 (dárce).
Předmět smlouvy: peněžitý dar na provoz radaru ve Štěpánovicích – poř. č. 410.
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., Smědčice 123 (koordinátor).
Předmět smlouvy: zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – poř.
č. 411.
Dodatek č. 11 k licenční smlouvě 1775/2008 na převod práv k užívání počítačového
programového vybavení a dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. s. r. o. Praha 5 (poskytovatel).
Změna : čl. II..smlouvy – poř. č. 412.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s. r. o., zastoupené GridServices, s. r. o.
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Brno, zastoupenou Marií Rysovou, vedoucí realizace staveb – Čechy západ a Ing. Janem
Bartekem, technikem majetkoprávní podpory (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Tyršova, číslo staby: 7700071980“ – poř.
č. 413.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s. r. o. zastoupené GridServices, s. r. o.,
Brno, zastoupenou Marií Rysovou, vedoucí realizace staveb – Čechy západ a Ing. Janem
Bartekem, technikem majetkoprávní podpory (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce “REKO MS Klatovy – Wolkerova, číslo stavby: 7700071953“ –
poř. č. 414.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s. r. o. Plzeň, zastoupena
Ing. arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti a Ing. arch. Vojtěchem Liškou,
vedoucím zakázky (zhotovitel).
Předmět smlouvy: autorský dozor – poř. č. 415.
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.,
Praha 2, zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, K Letišti – optický kabel“ – poř. č. 416.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inžešnýrské sítě mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB spol. s r. o.,
Praha 2, zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Jiráskova – optický kabel“ – poř. č. 417.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 2/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou Lněničkovou, Lamačova 633, Praha
(půjčitel).
Předmět smlouvy: přenechání nezuživatelných předmětů na výstavbu „Barokní dvojstěnky“
– poř. č. 418.
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Českým Realem, a. s. Praha 4, zastoupená
členem představenstva Eduardem Korandou (pachtýř).
Změna: čl. III, bod 3. 7., 4. 1. smlouvy – poř. č. 419.
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Mgr. Václavem Mlynaříkem, Ke
Spravedlnosti 717, Klatovy (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 420.
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 05.11.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy –
Činov, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 421.
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 25.04.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy –
8

Činov, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 422.
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 03.12.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Hanou Mlynaříkovou, Ke
Spravedlnosti 717, Klatovy (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 423.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 02.06.2009 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Josefem Fleissigem,
Kvasetice 45 (nájemce).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 424.
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 02.06.2016 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Beňovy s. r. o.
Klatovy, zastoupená jednatelem Luborem Aškou (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 425.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 27.09.2012 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Vladimírou
Valešovou, Markem Valešem, Věckovice 8, Klatovy (nájemce).
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 426.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 13.01.2011 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Měcholupskou
zemědělskou, a. s., Předslav, Klatovy, zastoupená předsedou představenstva Ing. Zdeňkem
Vlasákem a členem představenstva Ing. Jiřím Rubášem (nájemce).
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 427.
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 02.04.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Zemědělským družstvem
Koryta, Klatovy, zastoupené prokuristou Ing. Andrejem Sabolem (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 428.
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 26.11.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Rolnickým družstvem Úhlava
Dolany, zastoupené předsedou Ing. Václavem Zemanem (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 429.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 29.05.2013 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a HAXA s.r.o.
Klatovy, zastoupená jednatelem Ing. Milanem Haladou (nájemce).
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 430.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 02.01.2013 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Janou Dolejší,
Věckovice č. 17, Klatovy (nájemce).
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Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 431.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 09.12.2011 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Petrem Maršálkem,
Kvaslice 10, Klatovy (nájemce).
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 432.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 07.08.2008 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Alenou Streerovou,
Drslavice 25, Klatovy (nájemce).
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 433.
Smlouva o výpůjčce č. B 836/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,
zastoupené ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou (půjčitel).
Předmět smlouvy: bezplatné zapůjčení předmětů – poř. č. 434.
Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a INVEST TEL, s. r. o. zastoupená Miroslavem Hanzlíkem.
Předmět smlouvy: výměna optických vláken – poř. č. 435.
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 25.05.2016 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Ondřejem Havlem, Sobětice
73, Klatovy (pachtýř).
Změna: bod 4. 1. čl. IV. smlouvy – poř. č. 436.
Bod č. 155/8
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise z 20.03.2017.
Bod č. 156/8
Rada města schválila Tiskárně SPRINT, Bůžkova 13, Horka nad Moravou užití znaku
města Klatov na pohlednice Plzeňského kraje.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 157/8
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 19. dubna 2017
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. 158/9
Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a. s.,
projednala roční účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016. Závěry budou uvedeny
v samostatné zprávě.
Bod č. 159/9
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 160/9
1/ Rada města projednala žádost o prodej pozemku pp. č. 2583/2 a pp. č. 2615/13 v k. ú.
Klatovy, v průmyslové zóně Čertovka a uložila ORM předložit detailní záměr využití
pozemku v této lokalitě ze strany žadatele.
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 533/1 o výměře cca 37 m2
v k. ú. Klatovy v oplocení sousední zahrady XXXXXX, Vančurova, Klatovy I., za cenu
smluvní (obvyklou) 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 37.000,00 Kč.
3/ Rada města doporučila ZM schválit prodej obecní stp. č. 3084/1 o výměře 50 m2 v k. ú.
Klatovy vlastníku stavby - FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a. s., Štětkova, Praha 4, za cenu obvyklou 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem
60.000,00 Kč.
4/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasila se zásahem do tzv. chráněné komunikace – stavby chodníku na
pp. č. 3557/36 v k. ú. Klatovy – Koldinova ulice za účelem umístění předsunutého
rozvaděče pevné veřejné sítě elektronických komunikací, s podmínkami hospodářského
odboru z 11.04.2016.
5/ RM rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
a/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 410 - VN“ pp. č. 4242/734, 4242/433,
4242/690, 4242/691, 4242/669 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 15 bm
vzdušného vedení VN (dle současně platného ceníku za cca 3.000,00 Kč + DPH v platné
výši),
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b/ k. ú. Luby – „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 414 – NN“ pp. č. 945/17, 945/16, 892/1 ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 19 bm vzdušného vedení NN (dle současně
platného ceníku za cca 3.800,00 Kč + DPH v platné výši).
6/ 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. 3179/130 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 IV, K Čínovu, p. č.
3179/128 - kNN“ v rozsahu cca 4 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu určenou
při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného
ceníku + DPH v platné výši (v současné době za 1.000,00 Kč + DPH).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 161/9
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“, schválila Registraci akce a uložila ORM
zadministrovat veškeré úkony k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 162/9
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt
„Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech“, schválila Registraci akce
a uložila ORM zadministrovat veškeré úkony k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
stanoveném termínu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 163/9
1/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města k akci „Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech – oprava zdi – III. etapa“ a rozhodla o
uzavření SoD na tuto akci s firmou ALFASTAV s. r. o. Sobětice za cenu 529.005,00 Kč
vč. DPH.
2/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech – oprava
zdi – III. etapa“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 530.000,00 Kč s tím, že na akci
je přidělena dotace ve výši 390.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 164/9
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vrchlického
sady – obnova historického parku“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce
a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
předmět plnění.
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3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 11.05.2017 od 10:00 h 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. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 17.05.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 30.05.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 165/9
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.04.2017.
Bod č. 166/9
Rada města neschválila prodloužení termínu pokládky méně hlučné živičné směsi v Akátové
ulici do 30.04.2017.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 167/9
Rada města schválila poskytnutí příspěvku organizaci Člověk v tísni pro rok 2017 na projekt
„Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin“ pro děti do 15 let s trvalým
pobytem v Klatovech ve výši 10.000 Kč z rozpočtu kapitoly OSVZ a schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 168/9
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku
výchovné péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101 pro rok 2017 ve výši
5.000 Kč na uskutečnění víkendových akcí pro klienty SVP z kapitoly OSVZ a schválila
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
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Bod č. 169/9
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Spolku Ulice Plzeň za rok 2016.
2/ Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) 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 2017 ve výši 120.000 Kč z rozpočtu kapitoly OSVZ.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 170/9
Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch z 29.03.2017.
Bod č. 171/9
Rada města projednala zápis č. 2/17 z jednání komise pro nebytové prostory a přijala tyto
závěry:
1/ schválila uzavření nájemní smlouvy s p. XXXXX na nebytový prostor Václavská, Klatovy,
na dobu určitou 6 měsíců,
2/ schválila uzavření nájemní smlouvy s pí XXXXX na nebytový prostor cukrárny, nám.
Míru, Klatovy,
3/ schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností České radiokomunikace, a. s.,
na nebytové prostory v č. p. 516/III, Klostermannova ul., Klatovy, smluvní nájemné ve výši
6.000 Kč ročně,
4/ vzala na vědomí, že v souladu s usnesením RM č. 5/2004, bod č. 113/5 nedojde v r. 2017
k navýšení nájemného z nebytových prostor o inflaci.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 172/9
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc březen 2017.
Bod č. 173/9
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 dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a MgA. Václavem Štochlem, Malá 133, Třemošná (zhotovitel).
Předmět plnění: restaurování litinového krucifixu v areálu kaple sv. Michaela v Klatovech – poř.
č. 437.
Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a manž. Ing. Antonínem Preslem
a Ing. Jaroslavou Preslovou, Palackého 781, Klatovy II (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: sjezd na pp.č. 879/6 v k.ú. Klatovy – poř. č. 438.
Smlouva o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetr (vlastník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací Praha (investor stavby).
Předmět smlouvy: stavba „I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“ – poř. č. 439.
Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě uzavřené dne 15.12.2008 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o.,
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zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (mandatář).
Změny: příloha č. 2 Smlouvy – poř. č. 440.
Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě uzavřené 15.12.2008 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (mandatář).
Změny: doplnění čl. I. bod 1. – poř. č. 441.
Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. zastoupenou Ing. Miro
Rathouským (pojišťovna).
Změny: bod 2. 1., 3. 1., 3. 2. – poř. č. 442.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Sobětice, s. r. o., zastoupena jednatelem Ing. Josefem
Brůhou (pachtýř).
Předmět smlouvy: propachtování zemědělských pozemků – poř. č. 443.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Janem Pyškem, Luby 253, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: propachtování zemědělských pozemků – poř. č. 444.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Žďárem Chudenice, s. r. o. Sobětice 75, Klatovy, zastoupena
jednatelem Ing. Josefem Brůhou (pachtýř).
Předmět smlouvy: propachtování zemědělských pozemků – poř. č. 445.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu proést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy IV, K Činovu p.č. 3179/128 – kann, IV-12-0011712/VB/1 –
poř. č. 446.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GaSNet, s. r. o. zastoupena ředitelem strategie a správy
DS Andrejem Prnem, MBC, BBA a Mgr. Petrem Píškem, LL.M. Eur., vedoucím správy
nemovitého majetku.
Předmět smlouvy: akce“Reko MS Klatovy – Dr. Sedláka + 1, číslo stavby: 56500“ – poř. č. 447.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvody LHO Klatovy – Nýrsko 2 a LHO Klatovy – NPS Železná Ruda 2 mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností
TAXLES, s. r. o., zastoupena jednatele společnosti Ing. Lubomírem Klementem (zhotovitel).
Změna: bod 2. 2., 6. 2., 6. 3., 7. 1., 7. 2., 7. 3., 3. . smlouvy) – poř. č. 448.
Dohoda o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a EKO-KOM, a. s.,
zastoupenou Ing. Petrem Šikýřem, MBA a RNDr. Martinou Vrbovou Ph.D.
Předmět dohody: zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů – poř. č. 449.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené místostarostou
Ing. Martinem Křížem (poskytovatel) a Dětským diagnostickým ústavem, Středisko výchovné
péče ZŠ a ŠJ Plzeň, zastoupený Mgr. Hanou Tulačkovou (příjemce).
Účel použití dotace: víkendové pobyty pořádané v rámci internátního pobytu pro klienty SVP –
poř. č. 450.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené místostarostou
Ing. Martinem Křížem (poskytovatel) a společností Člověk v tísni, o. p. s., Praha (příjemce).
Účel použití dotace: podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněnýh rodin – poř. č. 451.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené místostarostou
Ing. Martinem Křížem (poskytovatel) a Spolkem Ulice Plzeň, zastoupen ředitelem Mgr. Martinem
Parulou (příjemce).
Účel použití dotace: na terénní sociální práci u osob závislých na nelegáních návykových látkách –
poř. č. 452.
Registrace akce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(účastník) a Ministerstvem životního prostření Praha (poskytovatel).
Akce: „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech – poř. č. 453.
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ministerstvem životního prostředí Praha (poskytovatel).
Akce: „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 454.
Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a JSF stavební s. r. o.,
Bystřice nad Úhlavou, zastoupena jednateli Ing. Jiřím Svejkovským a Ing. Jaroslavem Fládrem.
Předmět smlouvy: využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – poř. č. 455.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ČOV Klatovy – Rekonstrukce metanizační nádrže MN II“ mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a K&K
TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, Klatovy ( zhotovitel).
Změna: změna smlouvy v důsledku postoupení pohledávky zhotoviteli – poř. č. 456.
Bod č. 174/9
Rada města projednala petici ve věci kácení stromů ve Vrchlického sadech a uložila kanceláři
starosty města petentům odpovědět ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 175/9
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 2. května 2017
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. 176/10
Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. ukončila
VŘ na funkci ředitele společnosti určením pořadí jednotlivých kandidátů a uložila vedení města
jednat o podmínkách nástupu do funkce ředitele společnosti.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 177/10
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 178/10
Rada města souhlasila s podáním žádostí do Nadace ČEZ na projekty „Víceúčelové hřiště
Tupadly“ a „Víceúčelové hřiště Točník“ a uložila ORM zajistit podání žádostí v červnu 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 179/10
1/ a/ Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 250.000,00 Kč od Plzeňského
kraje z programu „Program stabilizace a obnova venkova PK 2017 – Projekty obcí“
k projektu s názvem „Oprava povrchu místní komunikace – Kydliny“.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Oprava povrchu místní komunikace
– Kydliny“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 780.000,00 Kč.
2/ Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 110.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2017“ k projektu s názvem
„Klatovy, náměstí Míru, městský dům čp. 155“.
3/ a/ Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 140.000,00 Kč od Plzeňského
kraje z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2017“ k projektu
s názvem „Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I“.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Klatovy, nám. Míru, radnice čp.
62/I“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 240.000,00 Kč.
4/ a/ Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 581.600,00 Kč od Plzeňského
kraje z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK 2017“
k projektu s názvem „Dovybavení infrastruktury – odpočívadla, doplnění a obnova
informačních tabulí cyklotras Klatovska“.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Dovybavení infrastruktury –
odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska“ do rozpočtu
města pro rok 2017 s částkou 730.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

1

Bod č. 180/10
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 „Přístavba
základny SDH Klatovy-Luby“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 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 vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
8.257.000,00 Kč bez DPH, 9.990.970,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 181/10
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy –
Úzká ulice“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových
stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

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
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 25.05.2017 od 10:00 h 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. Věra Tomaierová
Bc. Luboš Broukal

Mgr. Radka Šustrová
František Kocfelda

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 31.05.2017 od 14:00 h jejího zasedání
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v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 13.06.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 182/10
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „COH Klatovy
– stavební úpravy objektu č. p. 782/III“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední
desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH
(váha 80 %) a podle kritéria kvality, kterým je lhůta dokončení předmětu plnění (20 %).

3/

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy, s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.

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
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 25.05.2017 od 10:15 h 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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Michael Skrbek
Jiří Vítovec
Ing. Vladimír Král, Ph. D.
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 31.05.2017 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6/ Rada města uložila ORM předložit RM 13.06.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 183/10
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava povrchu místní
komunikace – Kydliny“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
předmět plnění.
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
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 25.05.2017 od 10:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 31.05.2017 od 14:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 13.06.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 184/10
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ZŠ Klatovy, Plánická ul. – dodávka
sklopného varného kotle s míchadlem“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace.
2/

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

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 19.05.2017 od 10:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Mgr. Karel Denk
Václava Toušová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 19.05.2017 od 13:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 30.05.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 185/10
Rada města schválila společnosti Úhlava, o. p. s., Klatovy poskytnutí finančního příspěvku na
výuku Virtuální univerzity třetího věku ve výši 100 Kč/osoba/semestr, max. 10 tis. Kč/rok.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 186/10
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše
příspěvku činí 622 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada města ZM ke
schválení.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže písemně informovat spolky, které se
dopustily chyb v žádosti, o tom, že pokud je neodstraní do 20.05.2017, bude jim dotace
krácena či jim nebude poskytnuta.
k bodu 2/ mimořádné dotace
a/ Zbrklý úder – Badminton Klatovy, žádost o dotaci na pořádání turnajů - rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč,
b/ Okresní myslivecký spolek Klatovy, žádost o dotaci na pořádání soutěže - rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
c/ SDH Dehtín, žádost o dotaci na oslavy 90. let sboru - rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 20.000 Kč ,
d/ Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání Klatovy, žádost o dotaci na pořádání přednášek
- rada města poskytnutí dotace neschválila,
e/ Karate klub Klatovy, žádost o dotaci na uhrazení části nákladů s pořádáním II. kola ligy
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mládeže - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
ZŠ Klatovy, Tolstého 765, žádost o dotaci na lyžařský výcvik – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč,
g/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů Klatovský sniper rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč,
h/ Junák – středisko Javor Klatovy, žádost o dotaci na mezinárodní akci Rover Moot 2017 rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč,
i/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, pobočný spolek Klatovy, žádost
o dotaci na zajištění akcí na r. 2017 - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
20.000 Kč,
j/ BMX+minibugy klub Klatovy, z.s., žádost o dotaci na pořádání závodů - rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
k/ Nadace pro transplantace kostní dřeně, žádost o dotaci na odběr vzorků krve - rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
l/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků - rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 31.000 Kč,
m/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky - rada města
schválila poskytnutí dotace na dopravu ve výši 15.000 Kč,
n/ Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na závody neregistrovaných plavců - rada
města schválila poskytnutí dotace na pronájem ve výši 2.500 Kč,
o/ TJ SOKOL, žádost o dotaci na akci „O pohár města 2017“ - rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
f/

Bod č. 187/10
RM schválila ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v čp. 3/I, Plánická ul., nájemce
spol. MA Group Restaurants s.r.o., dohodou ke dni 31. 05. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 188/10
1/ Rada města neschválila uzavření smlouvy o ubytování s pí XXXXxxna ubytovací jednotku
č. 8, Zahradní, Klatovy.
2/ Rada města nechválila uzavření splátkového ujednání s pí XXXXXX na úhradu dluhu za
ubytování za ubytovací jednotku č. 8, Zahradní, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 189/10
Rada města projednala zápis č. 4/17 z jednání bytové komise z 19.04.2017 a k jednotlivým
bodům přijala následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, Plánická,
s p. XXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Palackého, s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Palackého, s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Palackého, s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Palackého, s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
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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 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.
k bodu 6. 2.
k bodu 6. 3.

Masarykova, s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy,
Masarykova, s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám.
Míru, s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Plánická,
s pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho, s p. XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy,
Niederleho, s pí XXXXXX a p. XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce, pod
podmínkou úhrady dlužné částky,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy,
Niederleho, s p. XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou úhrady
dlužné částky,
vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXXX - Klatovy, nám. Míru
XXXXXX - Klatovy, Koldinova
XXXXXX - Klatovy, Hálkova
XXXXXX - Klatovy, nám. Míru
XXXXXX - Klatovy, Suvorovova
XXXXXX – Klatovy, Divadelní
XXXXXX – Klatovy, Divadelní
XXXXXX – Klatovy, Divadelní
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 4 na adrese
Klatovy, Zahradní, s p.XXXXXXa pí XXXXX, na dobu 6 měsíců,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 31, Zahradní,
Klatovy, s pí XXXXXX, bytem Pečetín, Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,
nám. Míru, s pí XXXXX a p. XXXXX, bytem Niederleho, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Hálkova, s pí XXXXX, bytem Sobětice, Klatovy, na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Masarykova, s p. XXXXXX, bytem Makov, Klatovy, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč
40.000 Kč formou měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč,
schválila podnájem bytu č. 28 na adrese Klatovy, Plánická, pro XXXXXX,
XXXXX, XXXXXXX na dobu určitou od 01. 05. 2017 do 30.06. 2017,
neschválila žádost pí XXXXXX o ubytování p. XXXXX v ubytovací jednotce č.
10 na adrese Klatovy, Zahradní,
doplnit informace dle diskuze,
neschválila úpravu pravidel pro uzavírání nájemních smluv v domech s byty
zvláštního určení Masarykova 391-3/III a Podhůrecká 832/III.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 190/10
Rada Města schválila Městské knihovně podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na
projekt „Hrajeme si (nejen) s papírem 2017“ do titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže
a sportu v roce 2017“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27
odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
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Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 191/10
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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s. r. o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a
Olgou Holobradou, Běhařov 64 (nájemce).
Předmět nájmu: čp. 63/I – cukrárna Pepino – poř. č. 457.
Licenční smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, zastoupené ředitelkou
PhDr. Helenou Koenigsmarkovou (muzeum).
Předmět smlouvy: podklady v digitální podobě – poř. č. 458.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajimatel) a Nguyen Huy Anh, Nerudova 960/19, Plzeň (nájemce).
Předmět smlouvy: pozemek č. 3409/9, a č. 6575 k.ú. Klatovy – poř. č. 459.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (nájemce) a Pavlem Bonkem, Franty Šumavského 182, Klatovy (pronajimatel).
Předmět smlouvy: část pozemkové parcely č. 1615/4, a 1615/6 k.ú. Klatovy – poř. č. 460.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Jitkou Klášterkovou, Prusíkova 486, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: část pozemku p.č. 1232/2 k.ú. Klatovy – poř. č. 461.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetr (půjčitel) a Českým Realem, a. s., Praha (vypůjčitel).
Předmět výpůjčky: p.p.č. 641/6 k.ú. Luby a č. 407/7 k.ú. Sobětice – poř. č. 462.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Statkem Sobětice, s. r. o., zastoupena jednatelem Ing. Josefem Brůhou
(vypůjčitel).
Předmět výpůjčky: pp č. 641/8 k.ú. Luby a č. 407/1 k. ú. Sobětice – poř. č. 463.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6548003716, mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace Praha, zastoupena Ing. Karlem Týrem, oblastním ředitelem (pronajimatel).
Předmět dodatku: dočasný zábor pozemku ke stavbě: „Dehtín, vodovod a kanalizace“
a „Vodovodní přívaděč Dehtín – Švihov“ – poř. č. 464.
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 povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. , zastoupena společností OMEXOM GA
Energo, s. r. o. Plzeň (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 410 – VN“ – poř. č. 465.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0010832/1/VB Klatovy,, Koldinova
1611/30 – kNN mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
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(povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou Elektromontáže Touš, s. r. o.,
zastoupena jednatelem Bedřichem Toušem a Dagmarou Strakovou.
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Koldinova 1611/30 – kNN – poř. č. 466.
Smlouva o uzavření budoucí smoluvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. zastoupena OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
zastoupena Lenkou Vachovcovou (budoucí oprávněná).
Přemět smlouvy: akce „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 414 – NN“ – poř. č. 467.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p. o. Plzeň, zastoupena generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (vlastník).
Předmět smlouvy: úprava práv a povinností při realizaci stavby „Tupadly – chodník u silnice
III/18515“ – poř. č. 468.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK v rámci programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2017“ mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem
zastoupený náměstkyní hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanou
Bartošovou
(poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace – poř. č. 469.
Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem.
Předmět smlouvy: závazek PDS připojit odběrné el. Zařízení – poř. č. 470.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ALFASTAV, spol. s r. o., zastoupena jednatelem Ing Josefem Hosnedlem
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech – oprava
zdi – III. etapa“ – poř. č. 471.
Bod č. 192/10
Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z. s. poskytnutí dotace ve výši
300.000 Kč na náklady spojené s účastí „A“ mužstva mužů v soutěži divize ročníku 2017/2018.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 193/10
Rada města schválila p. Martinu Skálovi, KT BIKERS, poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na
údržbu bikeparku.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 194/10
Rada města schválila ZŠ Čapkova ul. zapojení se do projektu „Obědy do škol v Plzeňském
kraji“.
Zodpovídá: PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.
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Bod č. 195/10
Rada města vzala na vědomí zprávu ŠVAK a. s., o provozování vodovodu a kanalizace města
Klatovy za rok 2016.
Bod č. 196/10
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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USNESENÍ č. 11
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. května 2017
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. 197/11
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 198/11
Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyhlásila
výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele společnosti. Vítězem výběrového řízení
se stal Ing. Petr Beránek, Hutnická 2827/12, Most. Rada města uložila starostovi města
vyrozumět uchazeče o výsledku výběrového řízení.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. Salvetr
Bod č. 199/11
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 6569 o výměře cca 30 m2
v k. ú. Klatovy vlastníkům sousedních nemovitostí manželům XXXXXX, Dragounská XX,
Klatovy za cenu obvyklou 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem
cca 30.000,00 Kč.
2/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 4045/1 o výměře cca 40 m2
v k. ú. Klatovy majitelům sousedních nemovitostí manželům XXXXXX, Tylovo nábřeží,
Klatovy za cenu obvyklou 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 48.000,00 Kč.

3/

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 237/2 a č. 237/3 k. ú. Točník u Klatov
o celkové výměře 31 m2 za cenu 50,00 Kč/m2 od XXXXX, Strážov, celkem 1.550 Kč/m2.

4/

Rada města doporučila ZM schválit dar nemovitostí do majetku města: k. ú. Klatovy – pp.
č. 4054/2, 3557/2, 4053/2, 4054/3, 3557/15, 4159/4, 4053/3, 3557/16, 3557/18, 3557/21,
3557/20, 3557/19, 4052/3, 4051/4, 4052/4, 4159/7, 3557/24, 3557/23, 4159/13, 4159/12,
3557/27, 3557/28, 3557/30, 3557/29, 3557/44, 3557/43, 3557/46, 3557/48, 3557/47,
3408/6, 3408/5, 3508/1, 3547/1, 3554/3, 3557/32, 3557/31, 3557/35, 3557/6, 3557/36,
3557/37, 3557/38, 3557/39, 3557/42, 3557/41, 3557/51, 3557/2, 3557/27 a 3557/6, k. ú.
Kal u Klatov – pp. č. 1190/15 a k. ú. Tajanov u Tupadel – pp. č. 126/4 vč. staveb z
vlastnictví Plzeňského kraje ve správě SÚSPK do majetku města.

5/

Rada města doporučila ZM schválit dar obecních pp. č. 4217/6 a 4217/2 v k. ú. Klatovy a
pp. č. 370/13 v k. ú. Tajanov u Tupadel Plzeňskému kraji a správy SÚSPK.

6/

Rada města doporučila ZM schválit podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kvaslice.

7/

Rada města neschválila pronájem části pp. č. 4032 v k. ú Klatovy o výměře cca 120 m2
1

společnosti KAPERO, s. r. o., nám. Míru 64, 339 01 Klatovy.
8/

Rada města schválila výpůjčku části pp. č. 3034/19 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Klatovy
XXXXX, Školní , 339 01 Klatovy pro účely zřízení vjezdu k připojení pozemku na MK.

9/

Rada města souhlasila s realizací akce: „Klatovy, Puškinova, pp. č. 641/8 - kNN“ na pp. č.
3422/12 a 3422/14 v k. ú. Klatovy – chodníku a veřejné zeleni v Puškinově ulici a rozhodla
o udělení výjimky z Pravidel RM č. 1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné
komunikace – chodníku v Puškinově ulici na obecní pp. č. 3422/12 v k. ú. Klatovy za
účelem vyjmutí stávající přípojky NN a uložené nové přípojky NN s podmínkami
hospodářského odboru MěÚ.

10/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „RVDSL 1716-C-P-KLTV251-KLTV1HR-OK“ v obecních pp. č. 2017/2, 2017/8,
2019, 3561/19 a 2015/1 v k. ú. Klatovy dle předložené situace a rozhodla o udělení výjimky
z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné
komunikace – chodníku v ulici Ke Spravedlnosti na pp. č. 2017/2, 2017/8, 2019 a 3561/19
za účelem pokládky 2 ks HDPE trubek pro optickou síť s podmínkami hospodářského
odboru.
11/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, optická síť – 5. etapa“ v k. ú. Klatovy – pp. č. 2479/1, 3405/11, 2479/5,
2481/2, 3584/10, 2481/1, 2481/8, 3584/1, 2481/9, 2481/11, 2473/3, 3702, 1482/1, 1471/1,
1496/9, 1496/1, 1410/6, 1410/8, 2064/1, 3580 a 4001/1, stp. č. 3643 a 1308/1, v k. ú.
Štěpánovice u Klatov - pp. č. 449/6 a v k. ú. Luby – pp. č. 811/56, 811/58, 811/57
a 1221/13 dle předložené dokumentace a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro
povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněných komunikací chodníku v Plzeňské ulici, komunikace v ul. Dr. Sedláka a chodníku v Lubech
s podmínkami hospodářského odboru.
12/ Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
1/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Harfa p. č. 2804/34 - kNN“
pp. č. 3630 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 6 bm zemního vedení NN
(dle současně platného ceníku za cca 2.400,00 Kč + DPH v platné výši),
2/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Plzeňská ul., RWE – přeložka kabelu NN“
pp. č. 3587/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm zemního vedení NN
(dle současně platného ceníku za cca 1.200,00 Kč + DPH v platné výši),
3/ k. ú. Klatovy – „Činov, KT, 1116/4, Trnka - kNN“
pp. č. 3090/1, 3678/1, 3657/4, 3091/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca
16 bm zemního vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 3.200,00 Kč + DPH
v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 200/11
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/3/2017/Kč
z 22.02.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Gabriel s.r.o., Klatovy na akci
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa, část B“. Předmětem dodatku
č. 1 je doplnění seznamu subdodavatelů a změna ceny díla.
2/

Rada města uložila ORM uzavřít dodatek č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová

Bod č. 201/11
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Technika pro IZS –
dopravní automobil pro JSDH Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTO NEJDL s.r.o., Domažlické
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 47715804.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu
1.119.000,00 Kč bez DPH, 1.353.990,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 202/11
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „RPS –
Klatovy, sídliště Pod Hůrkou – ETAPA JEDNA – 2. část“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

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
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.06.2017 od 10:00 h 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
3

Petr Fiala
Pavel Strolený
Ing. Jaromír Kalivoda
Mgr. Miroslav Karnet
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Eva Slabá

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

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.06.2017 od 14:15 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 20. 06. 2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 203/11
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy, Lidická ul. – oprava
vodovodu a kanalizace“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
2/

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

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
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.06.2017 od 10:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
Petr Kodeš
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 07.06.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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6/

Rada města uložila ORM předložit RM 13.06.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 204/11
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy, Kounicova a
Tolstého ul. – oprava vodovodu a kanalizace“ formou písemné výzvy zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

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
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.06.2017 od 10:45 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
Petr Kodeš
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 07.06.2017 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 13.06.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 205/11
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce lesní cesty –
Hůrka, Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
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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.

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
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.06.2017 od 10:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.06.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 20.06.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 206/11
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 09.05.2017.
Bod č. 20711
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu „Klatovy-oprava chodníků
v areálu Nového hřbitova-kompletní dokončení“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka
zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 920 711 Kč bez DPH, 1 114 060,30 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 208/11
Rada města vzala na vědomí zprávu o možnosti výstavby parkovacích míst v Mánesově ul.
a uložila HO dopracovat tuto zprávu dle diskuse.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 20911
Rada města schválila Nařízení města Klatov č. 1/2017, kterým se mění Nařízení města Klatov
č. 3/2009 - tržní řád.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 210/11
Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení pro komerční
využití a spolupráci smluvních stran při propagaci krátkodobých akcí na území města Klatov
s firmou Ing. Vladimír Vácha na dobu určitou 2 let s účinností od 11.06.2017 do 11.06.2019.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 211/11
Rada města schválila příspěvek pro Stacionář Klatovy, Diakonii ČCE – středisko Západní
Čechy na rok 2017 ve výši 26.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 – OSVZ.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 212/11
Rada města schválila:
a/ přijetí dotace ve výši 15.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Prodejní stánek
informačního centra v Klatovech“,
b/ přijetí dotace ve výši 30.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Avon pochod Klatovy
2017“,
c/ přijetí dotace ve výši 190.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Restaurování oltáře
v kostele sv. Mikuláše v Lubech u Klatov“,
d/ přijetí dotace ve výši 50.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Restaurování křížku
v areálu hřbitova v Klatovech“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 213/11
1/ Rada města vzala na vědomí, že po smrti p. XXX se nájemcem bytu č. 11 na adrese
Klatovy, Suvorovova XX stala pí XXXX a pí XXXX.
2/

Rada města rozhodla podat výpověď z nájmu bytu č. 11 na adrese Klatovy, Suvorovova ,
pí XXXX a XXXXXX.

3/

Rada města schválila pí Zuzaně Nejedlé uzavření podnájemní smlouvy v nebytovém
prostoru kadeřnictví, Krameriova 138/I, Klatovy, s pí Vladislavou Vaňkovou na dobu
neurčitou.

4/

Rada města schválila podnájem bytu č. 16 na adrese Klatovy, Plánická, pro pí XXXXX na
dobu určitou od 01.06.2017 do 30.11.2017.

5/

Rada města schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro p. XXXXXX na
dobu určitou od 01.06.2017 do 31.12.2017.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 214/11
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben 2017.
Bod č. 215/11
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Dušanem Kostelkou, Nádražní 288, Nová Role
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 473.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Josefem Prchalem, K Letišti 570, Klatovy
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 474.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Miroslavem Jílkem, Kolinec 235 (nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 475.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Hanou Krinesovou, Lesní 652, Klatovy (nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 476.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Ottou Kovaříkem, Nad Městem 153, Adamov
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 477.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Ionutem Andreiem, Mochtín 53 (nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 478.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Ivanou Batystovou, Petrův Dvůr 17, Netolice
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 479.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Helenou Lagronovou, Mixova 238, Příbram
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 480.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a MASO WEST s. r. o. , provozovna Klatovy,
zastoupena jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 481.
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Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Jiřím Šebestou, Hnačov 35, Plánice (nájemce).
Předmět dohody: užívání veř. prostranství – pouť – poř. č. 482.
Smlouva č. 026/17 o realizaci pořádu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá
Boleslav (zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: hudební produkce 9.9.2017 – Leona Machálková s kapelou – poř. č. 483.
Dodatek č. 1 Smlouvy číslo 555771/01/ZOZ/2007AK1 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a ASEKOL a. s., zastoupena Michalem
Mazalem (provozovatel).
Předmět smouvy: zajištění zpětného odběru elektrozařízení – poř. č. 484.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s. r. o., zastoupena
společností GridServices, s. r. o. Brno, zastoupená Zdeňkem Petrášem a Marií Šárovou (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: přestupní terminál železniční stanice Klatovy – přeložka STL plynovodu –
poř. č. 485.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a GasNet,
s. r. o., zastoupen společností GridServices, s. r. o., zastoupena Zdeňkem Petrášem (vlastník
PZ).
Předmět smlouvy: úprava práv a povinností spojných s přeložkou plynárenského zařízení –
„Přestupní terminál železniční stanice Klatovy“ – poř. č. 486.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 71/2005 ze dne 15.04.2005 mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel)
a Českými Radiokomunikacemi a.s. Praha (nájemce).
Změna: čl. III, IV – poř. č. 487.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, zastoupená jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Plzeňská ul. RWE – přeložka kabelu NN“ – poř. č. 488.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, zastoupená jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce “Čínov, KT, 1116/4, Trnka – kNN“ – poř. č. 489.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Antonínem Muchnou, Máchova 475,
Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: technický dozor, akce „Přístavba základy dobrovolných hasičů Klatovy
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Luby“ – poř. č. 490.
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Gabriel s. r. o., Litoměřice (zhotovitel).
Změny:bod 2. 1., 2. 2. – poř. č. 491.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)
a DiS. Petrem Kourou, Plzeň (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP – Přístavba základny dobrovolných hasičů Klatovy
Luby“ – poř. č. 492.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Zbyňkem Červeným, Alešova 829, Klatovy II
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: autorský dozor při akci „Přístavba základny dobrovolných hasičů Klatovy
Luby“ – poř. č. 493.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK“
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a
Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
Mgr. Martinem Baxou.
Předmět smlouvy: akce „restaurování maleb v interiéru mázhausu a obnova vstupních dveří“ –
poř. č. 494.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK“
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a
Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
Mgr. Martinem Baxou.
Předmět smlouvy: „oprava 38 kusů oken a 5 kusů dveří včetně nátěru“ – poř. č. 495.
Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Vlastimilem Lagronem, Národních mučedníků 150, Klatovy IV.
Předmět smlouvy: akce: „Pivní slavnosti“ – poř. č. 496.
Bod č. 216/11
Rada města schválila spolku Linka bezpečí, z. s., Praha poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na
činnost a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadatelem příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 217/11
Rada města schválila Náboženské obci Církve československé husitské v Klatovech poskytnutí
dotace ve výši 30.000 Kč na opravu píšťalových varhan, umístěných v kostele Sboru Dr. Karla
Farského a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadatelem příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 218/11
Rada města doporučila starostovi města, aby na valné hromadě společnosti Pošumavská
odpadová, s. r. o.:
a/ hlasoval pro schválení roční účetní závěrky
b/ hlasoval pro zúčtování zisku ve výši 425.397,48 Kč na účet nerozděleného zisku.
10

Bod č. 219/11
Rada města byla informována náměstkem hejtmana pro dopravu Ing. Pavlem Čížkem
a ředitelkou společnosti POVED Ing. Zdeňkou Kmochovou o záměru výstavby přestupního
terminálu železniční stanice Klatovy.
Bod č. 220/11
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 30. května 2017
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. 221/12
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 222/12
1/ Rada města se seznámila s prezentací ve věci odpadového hospodářství města a jeho vývoje
od roku 2012 a vzala tuto prezentaci na vědomí.
2/

Rada města uložila společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.:
a/ předložit písemný materiál k projektu „Dotřiďovací linka v areálu COH Klatovy investiční relace, financování, harmonogram realizace, propočet provozních nákladů a
výnosů,
b/ předložit písemný materiál ve věci zapojení podnikatelských subjektů do systému
odpadového hospodářství města Klatovy,
c/ předložit rozvahu (bilanci) společnosti a výkaz zisku a ztrát společnosti.

3/ Rada města uložila společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
a/ předložit písemný materiál „Varianty spolupráce se ZEVO Chotíkov - objemová relace
– finanční dopady na hospodaření skládky,
b/ předložit dokument o aktuálním využívání sběrného dvora (třídění odpadů, evidence,
zúčtování) včetně způsobu ověřování oprávněnosti ukládání odpadů jejich původci,
c/ předložit rozvahu (bilanci) společnosti a výkaz zisků a ztrát společnosti.
Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.
p. Ing. M. Skrbek
Bod č. 223/12
1/ Rada města doporučila ZM revokovat své usnesení z 07.02.2017 a schválit směnu pp. č.
400 o výměře 812 m2 a části pp. č. 527 o výměře cca 348 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve
vlastnictví města Klatov za pozemkové parcely č. 521, 522, 525 o celkové výměře 7 429 m2
v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví XXXXXX, Sobětice, 33901 Klatovy, s finančním
doplatkem 156 725,00 Kč ve prospěch p. XXXX.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
2/

a/ Rada města rozhodla o ukončení nájmu pp. č. 745/8 o výměře 172 m2 v k. ú. Klatovy
mezi městem Klatovy jako pronajímatelem a XXXX, Sportovní, Klatovy,
XXXX,
Nezamyslice , Sušice, XXXX, Sportovní, Klatovy a Stavebním bytovým družstvem
v Klatovech, Bezručova 617, Klatovy III., jako nájemci, k 20.04.2017
b/ Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 745/8 o výměře 73 m2 v k. ú. Klatovy mezi
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městem Klatovy jako půjčitelem a XXXXX, Sportovní, Klatovy,
XXXXXX, Nezamyslice, Sušice, XXXXXX, Sportovní, Klatovy a Stavebním bytovým
družstvem v Klatovech, Bezručova , Klatovy jako vypůjčiteli, na dobu neurčitou, za
prováděnou údržbu.
3/

a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Reko MS Klatovy – Podhůrecká + 4“ na obecních pp. č. 3516/1, 1335/13,
1312/6, 1333, 1309/15, 1309/29, 3505/3, 1305/1, 1305/2 v k. ú. Klatovy a rozhodla
o ponechání nefunkčního plynovodu v obecních pp. č. 1305/1, 1305/2, 1309/29, 3516/1
a 3505/3 v k. ú. Klatovy (Voříškova ulice, část Nerudovy ulice) dle předložené
dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru, odboru vnitřních věcí a ŠVK a. s.
b/ Rada města rozhodla o výkupu nefunkčního plynovodního potrubí v obecních pp. č. pp.
č. 1305/1, 1305/2, 1309/29, 3516/1 a 3505/3 v k. ú. Klatovy (Voříškova ulice, část
Nerudovy ulice) od společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem do majetku
města za kupní cenu 100,00 Kč + DPH 21 % vč. geodetického zaměření nefunkčního
plynovodu.

4/

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
1/ k. ú. Střeziměř – „Střeziměř p. č. 790, KT - kNN“
pp. č. 746 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 45 bm zemního vedení NN (dle
současně platného ceníku za cca 9.000,00 Kč + DPH v platné výši).
2/ k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 139/19 - kNN“
pp. č. 139/12, 141/15 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 8 bm zemního
vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 1.600,00 Kč + DPH v platné výši).

5/

Rada města souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro ÚR pro výstavbu nové
provozovny firmy Accolade CZ XXII, s. r. o., člen koncernu, pro PROJEKT Průmyslový
park Klatovy Chaloupky.

6/

Rada města souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro výstavbu nové
provozovny firmy Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, pro PROJEKT Průmyslový
park Klatovy Pod Borem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 224/12
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/43/2016/Kč na
akci „Skládky TKO Štěpánovice“; předmětem dodatku je navýšení ceny díla
o 837.989,02 Kč vč. DPH.
Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Král, Ph.D.
Bod č. 225/12
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ZŠ Klatovy, Plánická ul. – dodávka

2/

2

sklopného varného kotle s míchadlem“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy DSD METALIC Trade s.r.o.,
Karlova 211/5, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČ 49196448.
2/

Rada města uložila řediteli ZŠ Plánická čp. 208/I ukončit zadávací řízení zákonem
stanoveným způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu
za cenu 953.510,00 Kč bez DPH, 1.153.747,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 226/12
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Masarykova ZŠ Klatovy – vybavení
žákovské dílny“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy HELAGO-CZ, s.r.o., Kladská
1082, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 25963961.
2/

Rada města uložila ředitelce Masarykovy ZŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu
595.550,00 Kč bez DPH, 720.615,50,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 227/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tupadly – chodník u silnice
III/18515“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

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
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 19.06.2017 od 10:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
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Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Dušan Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Věra Tomaierová
Bc. Luboš Broukal

Ing. Jaromír Kalivoda
Mgr. Miroslav Karnet
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
František Kocfelda

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 21.06.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
Rada města uložila ORM předložit RM 11.07.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 228/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Metropolitní síť – V. etapa,
Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
6/

2/

3/
4/

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.
Rada města schválila text výzvy 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
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 19.06.2017 od 10:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Rostislav Klemsa
Bc. Josef Kinský
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 21.06.2017 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 11.07.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.

7/

Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit akci „Metropolitní síť – V. etapa,
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Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou ve výši 1.670.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 229/12
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 28 „Specifické
informační a komunikační systémy a infrastruktura II a uložila ORM zajistit podání žádosti
v termínu do 09.06.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 230/12
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a
RMPZ konané 15.05.2017.
2/ Rada města uložila vedení města dopracovat projekt – „přístavba Singrovy vily“.
Zodpovídá: vedení města
Bod č. 231/12
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 22.05.2017
a k jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
k bodu 1/ opakovaně projednala opravené žádosti o dotace na pravidelnou činnost dětí a
mládeže a rozhodla vyplatit spolkům dotaci v předložené výši, v případě spolku Millenium
GYM o.s. v upravené výši. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada města ZM
ke schválení.
k bodu 2/ mimořádné dotace
a/ Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, žádost o dotaci na výměnný pobyt studentů Gymnázia
Klatovy se studenty družebního města Poligny, Francie, rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 10.000 Kč,
b/ Senior HC Klatovy, žádost o dotaci na play-off družstva mužů, rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč,
c/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu střeleckých závodů –
„Klatovský karafiát“ a „Klatovská sportka“, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
2.000 Kč,
d/ RNDr. Kateřina Vágnerová, žádost o dotaci na Dětskou vědeckou konferenci, rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
e/ Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy – Luby, žádost o dotaci na výstavu exotických
ptáků, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
f/ Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy, žádost o dotaci na výrobu panelů pro výstavu
„Spálený les 1942“, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
g/ Cyklosport Pitstop Klatovy, žádost o dotaci na úhradu nákladů spojených s dopravou na
závody českých pohárů a mistrovství ČR MTB, rada města schválila poskytnutí dotace ve
výši 25.960 Kč,
h/ Vodní záchranná služba ČČK Klatovy, p. s., žádost o dotaci pro Štěpána Procházku
a Nátálii Kantovou na reprezentaci ČR na Mistrovství Evropy v Belgii, rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
i/ Stulák Miroslav, nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, žádost o dotaci na
dějepisnou soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky, rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod 232/12
Rada města schválila Klubu českých turistů Klatovy poskytnutí finančního příspěvku ze zlatého
fondu ve výši 50.000 Kč na turistický pochod Klatovský karafiát pro r. 2018, 2019.
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Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 233/12
Rada města vzala na vědomí informaci připravovaného spotu o Klatovech natočeného z dronu.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 234/12
Rada města projednala zápis č. 5/17 z jednání bytové komise z 24.05.2017a k jednotlivým
bodům přijala následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Divadelní,
s pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy,
Masarykova, s p. XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou
uhrazení dluhu na nájemném,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Suvorovova XXX, s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX, s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX, s p. XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova XXX, s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 10. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy, Plánická
XXXXX - Klatovy, Rozvoj
XXXXX – Klatovy, Václavská
XXXXX – Klatovy, Plánická
XXXXX - Klatovy, Koldinova
XXXXX - Klatovy, Koldinova
XXXXX – Klatovy, Rybníčky
XXXXX – Klatovy, Vaňkova
XXXXX – Klatovy, Plzeňská
XXXXX – Klatovy, Hálkova
XXXXX – Klatovy, Pražská
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní, na dobu určitou 1 rok:
ubyt. jednotka č. 20 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 7 – XXXXX
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 5 na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí. XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 10 na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí XXXXX na dobu určitou 1 měsíc,
k bodu 2. 4. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 13 na adrese
Klatovy, Zahradní, s p. XXXXX na dobu určitou 1 měsíc,
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k bodu 3

k bodu 4
k bodu 5. 1.
k bodu 5. 2.
k bodu 5. 3.
k bodu 6. 1.

schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 26, Zahradní,
Klatovy, s pí XXXXX, bytem Koldinova, Klatovy, na
dobu
určitou
3
měsíce,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 31, Zahradní,
Klatovy, s pí XXXXX, bytem Plánická, Klatovy, na
dobu
určitou
3
měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, 3+KK s příslušenstvím, Klatovy,
Plánická, s pí XXXXX, bytem Jindřichovice, na dobu
určitou 1 rok,
schválila podnájem bytu č. 18 na adrese Klatovy, Plánická, pro pí XXXXX a
XXXXX na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.11.2017,
schválila podnájem bytu č. 30 na adrese Klatovy, Plánická, pro XXXXX na
dobu určitou od
01.07.2017 do 30.06.2018,
schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická, pro XXXXX na dobu
určitou od 01.07.2017 do 30.06.2018,
vzala na vědomí informaci k navřenému řešení žádosti o proplacení nákladů
manž. XXXXX, Plánická, Klatovy IV.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 236/12
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v č. p. Vídeňská ul.,
nájemci XXXXX, dohodou ke dni 31.05.2017.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 237/12
1/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí darů pro zařízení:
Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:
- Finanční dar v hodnotě 9.050 Kč na kulturní akci klubu seniorů, a to na výlet seniorů
do Chudenic dne 28.06.2017, spojený s návštěvou zámku.
Dárce: SPEI Servis s. r. o., Na Vyhlídce 854, 190 00 Praha 9, IČ 00552577.
Domov pro seniory Újezdec:
- Finanční dar v hodnotě 80.000 Kč do investičního fondu na částečné financování
investičního majetku – mycího a dezinfekčního automatu na sanitární nádoby.
Dárce: Devětsil JST s. r. o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČ 25216791.
2/ Rada města schválila čerpání rezervního a investičního fondu MěÚSS Klatovy v souladu
s těmito darovacími smlouvami.
Zodpovídá: pí Bc. Alena Kleinerová
Bod č. 238/12
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesy města Klatov, s. r. o., ze
17.05.2017.
Bod č. 239/12
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 připojení k distribuční soustavě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a GasNet, s. r. o., zastoupená Janem Valentou a Dušanem
Malým (provozovatel).
Předmět smouvy: připojení odběrného plynového zařízení – poř. č. 497.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetr (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená spol. Senergos, a.s., Ostopovice
(budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: stavba č. IV-12-0012022/VB/002 Klatovy, HARFA p. č. 2804/34-kann – poř.
č. 498.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetr (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupena firmou INVESTTEL, s. r.
o., (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: stavba Střeziměř p. č. 790, KT-kNN č. IP-12-0004804/1 – poř. č. 499.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetr (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupena společností Energetická
montážní společnost Liberec, zastoupená jednatelem Ing. Martinem Krýchou (budoucí
oprávněná).
Předmět smlouvy: stavba Točník, KT, p. č. 139/19 – kNN IV-12-0011834/VB/1 – poř. č. 500.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005307/7 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena společností MONTPROJEKT, a. s. Pardubice, zastoupena Pavlou Grősslovou
(oprávněná).
Předmět smlouvy: zemní kabelové vedení NN – poř. č. 501.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, zastoupena
jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou.
Předmět smlouvy: akce Čínov, p.č. p. XXXXX – kann – poř. č. 502.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha,
zastoupenou společností ARANEA NETWORK a. s., Praha, zastoupenou JUDr. Petruší Srpovou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce 11010-051356 TM_BTA_Klatovy_KTYNE_OK – poř. č. 503.
Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a manž. XXXXX, Školní, Klatovy IV
(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: připojení rodinného domu a garáže na místní komunikaci – poř. č. 504.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Václavem Tichým – stavební a tesařské práce, Týnec čp. 36, Janovice nad
Úhlavou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zhotovení pergoly – I. etapa na pozemkové parcele č. 1408/1, k. ú. Klatovy –
poř. č. 505.
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Smlouva o spolupráci při výstavbě ve města Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a GASSPO spol. s. r. o., Klatovy zastoupené
jednatelem Mgr. Michalem Burešem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: rekonstrukce plynovodů v ul. Lipová, Jabloňová, Školní, Kounicova a
Tolstého – poř. č. 506.
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností PROCKERT & HYNEK, a. s. Roztoky
u Prahy, zastoupená Ing. Liborem Hynkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: rekonstrukce plynovodů v ul. Lidická, Smetanova-Žižkova. Nár. mučedníkůSmetanova – poř. č. 507.
Bod č. 240/12
Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Efektivní řízení města Klatovy“
a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 15.06.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 241/12
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. použití finančních prostředků z investičního
fondu ve výši 81.000 Kč na opravu výtahu.
Zodpovídá: PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 242/12
Rada města schválila předložený návrh odměn ředitelům MŠ a ZŠ a uložila vedoucí OŠKCR
o závěrech ředitele písemně informovat.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 243/12
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.
Bod č. 244/12
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 13. června 2017
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bod č. 245/13
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 246/13
Rada města vzala na vědomí informace o možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků
města prostřednictvím produktů J&T Banky, a.s. a pověřila místostarostu Ing. V. Chrousta
projednat s J&T Bank, a.s. zájem města o konkrétní nabídku.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 247/13
Rada města byla seznámena se Strategickým plánem rozvoje města Klatov 2017 -2025
s výhledem do roku 2030.
Rada města požaduje doplnit připomínky dle diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 248/13
1/ Rada města doporučila ZM schválit dar pp. č. 2754/2, 2762/2 a 2762/3 o celkové výměře
2 060 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví SK Klatovy 1898, Gorkého ulice 440, Klatovy II do
majetku města.
2/

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku pp. č. 2583/2 o výměře 2 694 m2 za
cenu 320,00 Kč/m2 a pp. č. 2615/13 o výměře 15 144 m2 za cenu 280,00 Kč/m2 v k. ú.
Klatovy, průmyslové zóně Čertovka, celkem za oba pozemky 5.102.400,00 Kč + DPH
v platné výši XXXXXX, Svatá Kateřina, Chudenín.
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady
zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 1.700.800,00 Kč + DPH v platné výši před podpisem
této smlouvy s investorem.

3/

a/ Rada města doporučila ZM schválit výkupy pozemků pro stavbu protipovodňových
opatření na Drnovém potoce v Lubech takto:
Výkup za cenu 25,00 Kč/m2:
- pp. č. 1076, 540/30 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 718 m2 od XXXXX, Luby,
339 01 Klatovy;
- pp. č. 720/14 v k. ú. Luby o výměře 1 570 m2 od XXXXXX, Luby,
33901 Klatovy;
- pp. č. 720/15 v k. ú. Luby o výměře 82 m2 od XXXXXXX, Hůlkova, 197 00 Praha Kbely a XXXXXX, Sluneční, 330 08 Zruč-Senec.
Výkup za cenu 160,00 Kč/m2:
1

- pp. č. 705/4 v k. ú. Luby o výměře cca 1 m2 od XXXXXX, Luby, 339 01 Klatovy a
XXXXXX, Luby, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 715/1 v k. ú. Luby o výměře cca 40 m2 od XXXXXXX, Pačejov-nádraží, 341
01 Pačejov a XXXXXXX, Luby, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 101/3 v k. ú. Luby o výměře cca 63 m2 od XXXXXXX,
Luby, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 943 v k. ú. Luby o výměře cca 11 m2 od XXXXXXX,
Luby, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 123/1 a 807/7 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 61 m2 od XXXXXX,
Luby, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 807/3 v k. ú. Luby o výměře cca 1 m2 od XXXXXX, Spořilovská, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 807/2 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 1 221 m2 od XXXXXXX, Spořilovská,
339 01 Klatovy a XXXXXXX, Spořilovská, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 807/10 v k. ú. Luby o výměře cca 218 m2 od XXXXXX,
Spořilovská, 339 01
Klatovy;
- pp. č. 617/1 a 617/2 v k. ú. Klatovy o výměře cca 2 m2 od společnosti Silnice
Klatovy, a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy;
- pp. č. 709/12 v k. ú. Luby o výměře 449 m2 + výkup zahradní chatky včetně
příslušenství zahrady za cenu 320.000,00 Kč od XXXXXXX, Plzeňská, 339 01
Klatovy;
- pp. č. 709/11 a stp. č. 398 v k. ú. Luby o celkové výměře 625 m2 + výkup
zahradní chatky včetně příslušenství zahrady za cenu 380.000,00 Kč od od
XXXXXX, Jiráskova, 339 01 Klatovy.
Směna:
- pp. č. 720/3 v k. ú. Luby o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví, Pod Hůrkou,
339 01 Klatovy za část pp. č. 720/7 v k. ú. Luby o výměře cca 43 m2 ve vlastnictví
města Klatov s doplatkem ve prospěch města ve výši cca 160,00 Kč/m2, tj.
celkem cca 3.680,00 Kč;
b/ Rada města doporučila ZM schválit budoucí dar obecních pp. č. 1175/1, 540/38, 540/37,
540/35, 540/36, 697/1, 876/7, 720/12, 705/2, 726/6, 705/25, 705/24, 709/10, 705/5, 708,
873/2, 821, 874/5, 874/6, 812/2, 832/1, 807/4, 726/10, 726/6, 876/6 o celkové výměře
cca 2 500 m2 a budoucích obecních stp. č. 398, pp. č. 709/12, 709/11 a částí 1076,
540/30, 720/14, 705/4, 720/3, 715/1, 101/3, 943, 123/1, 807/7, 807/3, 807/2, 807/10
v k. ú. Luby a částí pp. č. 617/1 a 617/2 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 5 000 m2
do majetku ČR - Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha-Smíchov pro
stavbu protipovodňového opatření na Drnovém potoce. Podmínkou uzavření darovací
smlouvy je smluvní závazek obdarovaného zajistit přípravné projektové práce
a příslušná povolení a podat žádost o dotaci na realizaci PPO.
4/

Rada města doporučila ZM schválit podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Habartice u Obytců.

5/

Rada města rozhodla o pronájmu částí obecních pp. č. 546, 569, 3477/2, 3477/3, 3477/4,
577/3, 586/2, 586/3 a 584/2 v k. ú. Klatovy Drůbežářskému závodu Klatovy a. s., ul.
5. května 112, Klatovy IV, za účelem umístění tří vodovodních vrtů a vodovodního potrubí,
na dobu neurčitou, za roční nájemné celkem 18.900,00 Kč/rok + DPH v platné výši +
inflace.

6/

Rada města rozhodla o vynětí pp. č. 1259/8 o výměře 1 499 m2 v k. ú. Klatovy z nájmu
2

7/

Lesů města Klatov, s. r. o. a svěření do správy a užívání Základní školy Tolstého ulice 765,
Klatovy, příspěvkové organizace.
Rada města schválila prodloužení 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 01.06.2017 do
30.11.2017 pro Pavla Chmelíka, Šmilovského 14, 339 01 Klatovy.

8/

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Sedlákova ulice – kanalizační přípojka pro areál pp. č. 1496/4“
v obecním pp. č. 3554/8 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami
hospodářského odboru.

9/

a/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) –
výústního objektu odpadního koryta a opěrné zdi realizovaných v rámci akce: „Opevnění
levého břehu Drnového potoka pod výústí rybníka U Parku v Mercandinových sadech
v Klatovech“ na pp. č. 3700/2 v k. ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným
z věcného břemene a Povodím Vltavy, s. p., Denisovo nábřeží 14, Plzeň jako povinným
z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu 20.000,00 Kč +
DPH 21 %.
b/ Rada města uložila vedoucímu OŽP předložit harmonogram prací čištění koryta
Drnového potoka správcem (Povodí Vltavy, s.p.).
Termín: RM 20.06.2017

10/ 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. 3422/12, 3422/14
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, Puškinova, pp. č. 641/8
- kNN“ v rozsahu cca 2x4 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu určenou při
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného
ceníku + DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za cca 1.600,00 Kč + DPH
v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 249/13
Rada města vzala na vědomí informace o záměru vyhotovení územních studií, předepsaných
v rámci územního plánu a souhlasila s vyhotovením územních studií v pořadí dle navržených
priorit.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 250/13
1/ Rada města vzala na vědomí informace o rozsahu III. etapy obnovy Mercandinových sadů,
harmonogramu realizace a odhadu celkových nákladů.
2/

Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci ze 72. Výzvy IROP –
Cyklodoprava II. v termínu do 07.09.2017.

3/

Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro zadávání VZMR města a rozhodla o uzavření
Smlouvy o dílo na PD akce „Mercandinovy sady – obnova parku – III. etapa“ s firmou
Ing. Jakub Chvojka za cenu 592.900,00 Kč vč. DPH.
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4/

Rada města uložila ORM uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Mercandinovy sady – III. etapa“ do
rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 800 tis. Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 251/13
1/ Rada města rozhodla o uzavření dohody o zrušení smlouvy č. ORM/13/2016/Sl z
09.05.2016 na akci „PD – Komunitní dům pro seniory čp. 363/IV, Klatovy“ v plném znění,
přičemž v rozpočtu města zůstane na akci č. 3407 rozpočet ve výši 985.000,00 Kč.

5/

2/

Rada města rozhodla o výjimce ze směrnice města Klatovy pro zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu a rozhodla o uzavření smlouvy na akci „PD - Podporované (pečovatelské)
byty Klatovy, čp. 363/IV“ s firmou Šumavaplan projekt, s.r.o. Újezd 19/409, 118 00
Praha 1 – Malá Strana za cenu 1.512.258,00 Kč vč. DPH.

3/

Rada města doporučila ZM navýšit rozpočet akce č. 3407 o 535.000,00 Kč.

4/

Rada města schválila výjimku pro výpočet parkovacích míst tak, že pro dům čp. 363/IV se
snížil součinitel vlivu stupně automobilizace z koeficientu 1,5 na 1,0.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 252/13
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2017/Ko
z 04.05.2017, uzavřené s firmou TENZA, a. s., Brno na akci „Stavební úpravy technologie
SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“; předmětem dodatku č. 1 je nový seznam
poddodavatelů.
2/

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

Bod č. 253/13
1/ Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení Lesní stavby, s.r.o.,
Palackého 764, 340 22 NÝRSKO, IČ: 64834042 a účastníka zadávacího řízení 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. 134/2016 Sb.,
zjednodušené podlimitní řízení „Vrchlického sady – obnova historického parku“ z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a v souladu s § 48, odst. 2, písm.
b) zákona. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vrchlického
sady – obnova historického parku“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Gardenline s.r.o., Pokratice,
Šeříková 405/13, 412 01 LITOMĚŘICE, IČ: 27263827.

3/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
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7.627.428,26 Kč bez DPH, 9.229.188,19 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 254/13
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 „Klatovy –
Úzká ulice“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
6.291.443,76 Kč bez DPH, 7.612.646,95 Kč vč. DPH.

3/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Klatovy – Úzká ulice“ do rozpočtu
města pro rok 2017 s částkou 7.800.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 255/13
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava povrchu místní
komunikace – Kydliny“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – EUROVIA Silba, a.s., Lobezská
1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy, IČ: 64830551.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
572.827.95 Kč bez DPH, 693.121,82 Kč vč. DPH.

3/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Oprava povrchu místní komunikace –
Kydliny“ do rozpočetu města pro rok 2017 s částkou 700.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 256/13
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy, Lidická ul. – oprava
vodovodu a kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská
190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
3.801.508,22 Kč bez DPH, 4.599.824,95 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 257/13
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy, Kounicova a
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Tolstého ul. – oprava vodovodu a kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 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 vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.979.973,65 Kč bez DPH, 7.235.768,12 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 258/13
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 05.06.2017.
Bod č. 259/13
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací z Fondu dotací k 31.05.2017.
Bod č. 260/13
1/ Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města
pro rok 2017.
Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací
města pro rok 2017, a to:
a/
objem prostředků na platy
b/
odpisové plány
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 261/13
1/ Rada města schválila zvýšení nájemného z nebytového prostoru čp. 208/I užívaného
Základní uměleckou školou Josefa Kličky v Klatovech na částku 269.868 Kč ročně.
2/

2/ Rada města schválila zvýšení nájemného z nebytového prostoru čp. 208/I užívaného
Základní školou Klatovy, Plánická ul. na částku 519.828 Kč ročně.
3/ Rada města schválila finanční vyrovnání realizace projektu EPC na objektu čp. 208/I
v letech 2014 – 2016 tak, že MěÚSS uhradí do rozpočtu města celkovou částku 23.738 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí Ing. J. Adámková
Bod č. 262/13
Rada města se seznámila se zprávou tajemníka o výsledku VŘ na vedoucí Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy, rozhodnutí v této věci určí na příštím jednání RM.
Termín: RM 20.06.2017
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 263/13
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o uplatnění sankce na základě uzavřené SOD na
akci „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2016-I“.
2/

Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke SOD „Oprava povrchu komunikací
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v Klatovech 2016-I“ a uložila HO zajistiti jeho uzavření.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 264/13
Rada města po projednání doplňující zprávy o možnosti výstavby parkovacích stání v Mánesově
ulici schválila zajištění vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí dle předložené zprávy.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 265/13
1/ Rada města vzala na vědomí informaci ohledně přidělení dotace z IROP na projekt „Snížení
energetické náročnosti bytového domu 391 – 393/III, Klatovy“ a schválila Registraci akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2/

Rada města rozhodla zadat zpracování dokumentace ke změně projektu Snížení energetické
náročnosti bytového domu 391-393/III, Klatovy - vypuštění části vzduchotechnika.

3/

Rada města rozhodla neobsazovat nadále byty v domech 391 -393/III, Masarykova ul.,
Klatovy, z důvodu připravované revitalizace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 266/13
Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění
vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 267/13
Rada města vzala na vědomí stanovisko a žádost o koupi bytu č. 11, Suvorovova, Klatovy
XXXXXXX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 268/13
Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601 přesun finanční částky ve výši 1.400 tis. Kč
z provozního příspěvku pro rok 2017 do fondu investic organizace.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 269/13
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc květen 2017.
Bod č. 270/13
Rada města schválila Masarykově ZŠ pro I. ročník ve školním roce 2017/2018 výjimku
z nejvyššího počtu žáků ve třídě.
Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 271/13
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Lubskou zemědělskou, a. s., Luby, zastoupenou Ing. Milanem
Křišťanem (půjčitel).
Předmět výpůjčky: nebytový prostor – garáž – poř. č. 508.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostou
Josefem Červeným (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 509.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Vrhaveč, zastoupenou starostou
Rostislavem Doležalem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 510.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Klenová, zastoupenou starostkou
Andreou Baierovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 511.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou
zastoupeným starostou Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 512.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Měčín, zastoupeným starostou
Stanislavem Skalou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 513.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Plánice, zastoupeným starostou
Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 514.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupeným starostou
PaedDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 515.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Železná Ruda, zastoupeným
starostou Ing. Michalem Šnebergrem.
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 516.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p. o., zastoupena vedoucím úseku správy silnic Miroslavem Flaxem (správce).
Předmět smlouvy: stanovení podmínek při akci „Klatovy optická síť – 5. etapa“ – poř. č. 517.
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 01.06.2016 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER U5 s. r. o.
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Klatovy, zastoupena jednatelem Ing. Ivanem Šillarem.
Předmět dohody: ukončení smlouvy týkající se díla „Projektová dokumentace – Navýšení
kapacity MŠ Studentská“ – poř. č. 518.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy –
II. etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností TENZA, a. s, Brno, zastoupenou předsedou představenstva
Ing. Michalem Hrubým (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna č. 3.4.2. smlouvy – poř. č. 519.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/47/2016Sl ze dne 06.12.2016 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Zbyňkem
Červeným, Klatovy (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 5 – poř. č. 520.
Smlouva o dílo „Projektová dokumentace – Podporované (pečovatelské) byty Klatovy,
čp. 363/IV“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o. Praha, zastoupena jednatelem
Ing. Arch. Pavlem Lejskem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: vypracování projektové dokumentace – poř. č. 521.
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 09.05.2016 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ŠUMAVAPLAN, spol.
s r. o. Bořanovice, zastoupena jednatelem Ing. arch. Pavlem Lejskem.
Předmět dohody: ukončení smlouvy na „Projektovou dokumentaci – Komunitní dům seniorů
Klatovy, čp. 353/IV“ – poř. č. 522.
Smlouva o technické podpoře mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a společností VITA software, s. r. o. Praha (poskytovatel),
zastoupena jednatelkou RNDr. Ivanou Havlíkovou.
Předmět smlouvy: technická podpora a služby k software – poř. č. 523.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněná), zastoupena firmou INVEST TEL, s. r. o. Klatovy, zastoupena projektantem
Radkem Plechingerem.
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Puškinova p. č. 641/8 – kNN č. IV-12-0011796/1 – poř. č. 524.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Klatovskou teplárnou a.s. Klatovy, zastoupenou
předsedkyní představenstva Marií Hulešovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Atrium Park Hůrka Klatovy – uložení horkovodní přípojky pro objekty
C, D, E, F“ – poř. č. 525.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 2/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave,
zastoupenou rektorem prof. Stanislavem Stankoci, akad. mal.
Předmět výpůjčky: výstavy „Sklo z Bratislavy“ – poř. č. 526.
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Smlouva o hudební produkci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Vladimírem Koupilem, DADE Music Chlumec (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení Davida Deyla – zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň – poř.
č. 527.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a CHVOJKA/architekt, Ing. Jakub Chvojka, Plzeň (dodavatel).
Předmět smlouvy: vypracování projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace
k dílu: Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického parku – III. etapa“ – poř. č. 528.
Smlouva o účinkování mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pořadatel) a Mgr. Davidem Němečkem, Brno (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení na akci EHD 08.09.2017 – poř. č. 529.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(žadatel) a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem.
Předmět smlouvy: odběr elektřiny v Lubech par. č.. 832/1 – poř. č. 530.
Bod č. 272/13
Rada města vzala na vědomí zprávu Klatovské teplárny a.s. a požaduje doplnit ji o informace
dle diskuse.
Zodpovídá: představenstvo společnosti
Bod č. 273/13
Rada města schválila Klubu Česko - Ruské společnosti v Klatovech poskytnutí mimořádné
dotace ve výši 35.000 Kč na letenky pro děti, které se zúčastní výměnného tábora
v partnerském městě Polevskoj.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 274/13
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 20. června 2017
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. 275/14
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 276/14
Rada města schválila program zasedání ZM konané 27. 06. 2017.
Bod č. 277/14
Rada města schválila umístění předzahrádek na části pp. č. 1512/6 v k.ú. Klatovy o výměře cca
24 m2 pro pí XXXXXXX, Lučice, Chudenice, 339 01 Klatovy v době od 01.07.2017 do
30.09.2017 s podmínkou, že předzahrádky nebudou zasahovat do komunikace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 278/14
Rada města vzala na vědomí informace o realizaci akce „Stavební úpravy technologie SCZT
Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ v roce 2017 s dotací OPŽP v režimu de–minimis
200.000,00 EUR a uložila místostarostovi města Ing. V. Chroustovi informovat v tomto smyslu
zastupitelstvo města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 279/14
Rada města vzala na vědomí informace o rozpracovanosti projektů, které řeší úpravy a
dovybavení v areálu COH Klatovy a souhlasila s realizací stavebních úprav v uvedeném rozsahu
dle předběžného harmonogramu včetně návrhu financování.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 280/14
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 „RPS –
Klatovy, sídliště Pod Hůrkou – ETAPA JEDNA – 2. část“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Lesní stavby, s.r.o., Palackého
764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.763.200,41 Kč bez DPH, 6.973.472,50 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 281/14
Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy pro rok 2017 a rok
2018 nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem a uzavření Smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření města.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 282/14
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise rady města dne 05.06.2017.
Bod č. 283/14
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 284/14
Rada města doporučila ZM, aby v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, provedla volbu přísedících Okresního soudu v
Klatovech dle přiloženého seznamu s podmínkou úhrady náhrady platu (refundace) v případě
zaměstnanců Města Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 285/14
Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění
vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 286/14
Rada města vzala na vědomí zprávu Odpadového hospodářství města Klatovy, s.r.o.
o hospodaření a variantách spolupráce se ZEVO Chotíkov.
Zodpovídá: Ing. V. Král, Ph.D.
Bod č. 287/14
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek ke Smlouvě významného zákazníka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a T-Mobile Czech Republik a.s. Praha, zastoupena
Simonou Boříkovou (T-Mobile).
Změna: prodloužení současné smlouvy – poř. č. 531.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20.02.2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupena jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajimatel) a Klatovskými katakombami, z.s., zastoupený předsedou spolku Ing. Václavem
Chroustem (nájemce).
Změna: čl. IX smlouvy - – poř. č. 532.
Smlouva č. 034/17 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pořadatel) a agenturou ATRIBUT – středočeská umělecká agentura, Mladá Boleslav,
zastoupenou Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: vystoupení Vladimíra Hrona s kapelou POSLEDNÍ ZHASNE BAND – poř.
č. 533.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem, Františkem Čížkem, Karlem Kotíkem, Jaroslavou Kotíkovou,
Zdeňkem Lancem, Ing. Josefem Kubecem, Miluší Kubecovou, Vladislavem Šímou, Annou
Šímovou, Ing. Josefem Šlechtou, Ivonou Šlechtovou (povinní) a GasNet, s. r. o., zastoupena
společností GridServices, s. r. o. Brno, zastoupenou Markétou Kaňkovou a Ing. Janem Bartekem
(oprávněný)
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Měchurova +2“ – poř. č. 534.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem, Františkem Čížkem, Františkem Břešťákem, Jaroslavou Kotíkovou,
Zdeňkem Lancem, Marií Červenkovou, Františkem Nettlem, Ing. Josefem Kubecem, Miluší
Kubecovou, Vladislavem Šímou, Annou Šímovou, Ing. Josefem Šlechtou, Ivonou Šlechtovou,
Zdeňkem Hájkem, Miloslavem Hájkem, Ing. Janem Malíkem, Marií Malíkovou, Ing.
Antonínem Šůsem, Ivanou Šůsovou (povinný) a GasNet, s. r. o. zastoupena společností
GridServices, s. r. o. Brno zastoupenou Markétou Kaňkovou a Ing. Janem Bartekem
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Měchurova +2“ – poř. č. 535.
Smlouva o zřízení služebnosti č. 1527/2015-SML mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy, státní podnik, zastoupen
generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (povinný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, metropolitní optická síť II. etapa“ – poř. č. 536.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 279/2017-SML mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím
Vltavy, státní podnik, zastoupen ředitelem závodu Berounka Ing. Miloňem Kučerou (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 537.
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem, Plzeň
(vykonavatel).
Předmět smlouvy: přezkoumání hospodaření – poř. č. 538.
Bod č. 288/14
Rada města schválila Masarykově ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 převedení
finančních prostředků v částce 359 672,50 Kč z rezervního fondu do investičního fondu a
čerpání těchto prostředků na nákup univerzálních dílenských stolů do žákovských dílen,
Bod č. 289/14
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 vedoucí Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Klatovy Bc. Michaelu Kanickou, Hálkova 132, Klatovy.
Bod č. 290/14
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. 15
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 11. července 2017
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. 291/15
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 292/15
1/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3405/12 o výměře cca
61 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku objektu čp. 506/II. Klatovským realitám s. r. o., Karla Kryla
2679/7, Praha 5, za cenu obvyklou 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 73.200,00 Kč.
2/

Rada města schválila realizaci akce a vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu:
„Odvodnění dvora a kanalizační přípojka čp. 21, Pražská ulice“ v obecním pp. č. 3403/18,
popř. 3405/1 v k. ú. Klatovy dle předložené situace, s podmínkami hospodářského odboru.

3/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 1305/2, 1309/15,
1312/6, 1333, 1335/13, 3505/3, 3516/1 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL a STL plynovodu a
přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Podhůrecká+4“ v rozsahu cca 584 bm plynovodu ve
stávající trase, cca 785 bm plynovodu v nové trase (přeloženého) a cca 95 bm nového
plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (dle současně
platného ceníku za cca 141.300,00 Kč + DPH v platné výši).

4/

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
a/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 405 - VN“
pp. č. 3587/10, 2459/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 8 bm
vzdušného vedení VN (dle současně platného ceníku za cca 1.600,00 Kč + DPH
v platné výši)
b/ k. ú. Luby – „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 417 - VN“
pp. č. 1089, 659/10, 659/21, 659/11, 683/4, 659/13, 659/14, 876/18, 659/15 ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 67 bm vzdušného vedení VN, 2x
příhradového stožáru každý o zastavěné ploše cca 6 m2, cca 15 bm uzemněníekvipotenciální kruhy (dle současně platného ceníku za cca 22.400,00 Kč + DPH
v platné výši).

5/

Rada města rozhodla o vyhrazení parkovacího místa na parkovací ploše u bytového domu
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čp. 812/III - pp. č. 1471/3 v k. ú. Klatovy pro držitele průkazu ZTP Karla Slívu, Podhůrecká
812, Klatovy III na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2026.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 293/15
1/ a/ Rada města schválila přijetí účelové finanční dotace ve výši 257.000,00 Kč od Plzeňského
kraje z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017“
k projektu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 420.000,00 Kč.
2/ a/ Rada města schválila přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje,
z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2017“ (příspěvek na věcné vybavení) k projektům s názvem „město Klatovy, JSDHO
Tupadly“ ve výši 38.700,00 Kč, „město Klatovy, JSDHO Tajanov“ ve výši 38.700,00 Kč
a „město Klatovy, JSDHO Klatovy“ ve výši 37.000,00 Kč.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Vybavení JSDHO Tupadly, Tajanov a
Klatovy“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 153.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 294/15
Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 na akci „Metropolitní síť Klatovy – VI. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 295/15
1/ Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Snížení
energetické náročnosti objektu COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III“,
schválila Registraci akce a uložila ORM zadministrovat veškeré úkony k vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „COH Klatovy
– stavební úpravy objektu č. p. 782/III“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Lesní stavby, s.r.o., Palackého
764, 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042.

3/

a/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
8.226.088,93 Kč bez DPH, 9.953.567,61 Kč vč. DPH.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „COH Klatovy – stavební úpravy
objektu čp. 782/III“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 10.000.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 296/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce lesní cesty –
Hůrka, Klatovy“.
2

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská
190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
2.928.574,82 Kč bez DPH, 3.543.575,53 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 297/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tupadly – chodník u silnice
III/18515“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská
190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
2.925.107,58 Kč bez DPH, 3.539.380,17 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 298/15
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zeleně – městský hřbitov
v Klatovech" formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Ing. Martin Kříž
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 07.08.2017 od 10:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
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Jana Valečková
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá

Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 16.08.2017 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 22.08.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.

7/

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt
„Revitalizace zeleně – městský hřbitov v Klatovech“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 299/15
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nákup kompostérů a kontejnerů na
textil pro město Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
2/

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

3/

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

4/

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

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.08.2017 od 10:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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. Michael Skrbek
Jiří Vítovec
Ing. Libor Hošek
Ing. Monika Stratilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.08.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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6/

Rada města uložila ORM předložit RM 22.08.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 300/15
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vycházkový okruh města Klatovy zatraktivnění“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek dle přílohy.

4/

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

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 07.08.2017 od 10:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Alena Kunešová
Mgr. Jiří Krejčí
Peter Pošefka
Jindřich Štraser
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 16.08.2017 od 14:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 22.08.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 301/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Metropolitní síť – V. etapa,
Klatovy“.
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Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová
824, 339 01 Klatovy, IČ: 49193503.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
1.286.743,58 Kč bez DPH, 1.556.959,73 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 302/15
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/27/2017/Ko
z 28.06.2017 uzavřené mezi firmou Silnice Klatovy a. s., a městem Klatovy na akci
„Klatovy, Lidická ul. – oprava vodovodu a kanalizace“. Předmětem dodatku č. 1 je
doplnění seznamu poddodavatelů.
Rada města uložila ORM uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 303/15
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava bazénové technologie
venkovních bazénů – areál městských lázní Klatovy – dětský bazén" formou písemné výzvy
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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.

3/

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Ing. Martin Kříž
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 07.08.2017 od 10:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Peter Pošefka
Ing. Karol Žák
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 16.08.2017 od 14:45 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 22.08.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 304/15
Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2017 do 30.06.2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 305/15
Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2017.
Zodpovídá: Ing. H. Chalupová
Bod č. 306/15
1/ Rada města schválila opravy chodníků před domy čp. 62 – 64, nám. Míru, Klatovy.
2/ Rada města uložila HO předložit na zasedání RM doplněnou zprávu (navrhnout konečnou
variantu – výměna nebo nová dlažba).
Termín: RM 22.08.2017.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 307/15
1/ Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, odvolala z komise SPOD Bc. Hanu Křivohlavou a jmenovala Mgr. Eriku Boškovou.
2/

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, odvolala z bytové komise Bc. Hanu Křivohlavou a Bc. Ilonu Jelínkovou a jmenovala
Petru Lucákovou.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík

Bod č. 308/15
Rada města vzala na vědomí výsledky ze Školního fóra konaného 30.05.2017 na Základní škole
Klatovy, Plánická ulice 194.
Bod č. 309/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 26.06.2017.
Bod č. 310/15
Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch, konané
21.06.2017.
Bod č. 311/15
Rada města projednala zápis ze zasedání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 26.06.2017
a přijala tyto závěry:
1/ žádosti o mimořádné dotace
a/ TJ jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na 58. Ročník CENY KLATOV
v parkúrovém skákání - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
b/ Folklorní spolek Šumava Klatovy, žádost o dotaci na pořízení krojových šatů včetně
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spodniček a zástěr – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu střeleckých závodů Lovecký
čtyřboj a Klatovský srnec – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 1.500 Kč,
d/ TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na uspořádání šachového turnaje „Zápas šampiónů“ –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč,
e/ Český svaz chovatelů ZO 1 Klatovy, žádost o dotaci na pořádání 35. Pošumavské výstavy
drobného zvířectva – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
f/ Ladislav Lála, žádost o podporu sportovní akce - rada města poskytnutí dotace neschválila.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
c/

Bod č. 312/15
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pořadatel) a z.s. TAP (zřizovatel kapely The Tap Tap), zastoupeným Šimonem
Ornestem, Praha 4 (účinkující).
Předmět smlouvy: koncert na nám. Míru dne 10.09.2017 – poř. č. 539.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 464/2001 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194, zastoupenou ředitelem
Mgr. Karlem Denkem (nájemce).
Předmět smlouvy: NP 208/I, Klatovy.
Změna: čl. III Předpis nájemného a záloh - měsíční platba celkem 127 568,- Kč – poř. č. 540.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 463/2001 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Základní uměleckou školou Josefa Kličky, Plánická 208, Klatovy,
zastoupenou ředitelem Josefem Gabrielem (nájemce).
Předmět smlouvy: NP 208/I, Klatovy.
Změna: čl. III Předpis nájemného a záloh - měsíční platba celkem 62 459,- Kč – poř. č. 541.
Smlouva o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s.,
Praha 4 (banka).
Předmět smlouvy: spolupráce při zajišťování komplexních bankovních služeb – poř. č. 542.
Smlouva o poskytování právních služeb mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a JUDr. Karlem Baumrukem, Klatovy (advokát).
Předmět smlouvy: právní služby pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poř. č. 543.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 86001 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a T-Mobile Czech Republic a.s., zastoupenou Ing. Jitkou
Tomanovou, Praha 4 (nájemce).
Změna: článek 1 Předmět nájmu se nahrazuje novým zněním – poř. 544.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
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města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostou
Ing. Josefem Sommerem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - terénních programů pro uživatele
návykových látek nebo omamných a psychotropních látek – poř. č. 545.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou
Radkem Tomanem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - terénních programů pro uživatele
návykových látek nebo omamných a psychotropních látek – poř. č. 546.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou
Václavem Měsíčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - terénních programů pro uživatele
návykových látek nebo omamných a psychotropních látek – poč. č. 547.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou
Bc. Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - terénních programů pro uživatele
návykových látek nebo omamných a psychotropních látek – poř. č. 548.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a XXXXXXX, Německo (kupující).
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 4204/5 v k.ú. Klatovy – poř. č. 549.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Petrem Bartlem, Tolstého
439, Klatovy (budoucí kupující).
Změna: čl. III Práva a povinnosti smluvních stran – poř. č. 550.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Petrem Lavičkou, PROJEKCE ENGINEERING - KONZULTACE, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru stavebníka na akci COH Klatovy - stavební
úpravy objektu čp. 782/III – poř. č. 551.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník,
investor) a DiS. Petrem Kourou, Smědčice 123 (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - COH Klatovy - stavební úpravy objektu čp. 782/III“ –
poř. č. 552.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem
Ing. arch. Pavlem Boříkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru při provádění díla „COH Klatovy - stavební úpravy
objektu čp. 782/III“ – poř. č. 553.
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org.,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinný).
Předmět smlouvy: p.č. 3405/8 v k. ú. Klatovy - 2 ks mikrotrubiček pro kamerový systém „Klatovy, Airweb, u nemocnice - optický kabel“ – poř. č. 554.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a XXXXXXXX(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 745/8 v k.ú. Klatovy - okrasná zeleň – poř. č. 555.
Smlouva o dílo č. 0887/2017 na poskytování technické podpory geografického informačního
systému MISYS-Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a GEPRO spol. s r.o., Praha 5, zastoupenou jednatelem Ing. Zdeňkem
Hoffmannem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: průběžné poskytování technické podpory a průběžná údržba dodaného
programového vybavení systému MISYS – poř. č. 556.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou JH
projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný).
Předmět smlouvy: zemní kabelové vedení NN - pp.č. 2186/18 v k.ú. Klatovy – poř. č. 557.
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 OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Plzeň (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: parc.č. 3587/10 a 2459/2 v k.ú. Klatovy - „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 405 VN“ – poř. č. 558.
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 OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Plzeň (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: parc.č. 1089, 659/10, 659/21, 659/11, 683/4, 659/13, 659/14, 876/18, 659/15
v k.ú. Luby - „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 417 - VN“ – poř. č. 559.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a Drůbežářským závodem Klatovy a.s., zastoupenou generálním
ředitelem Ing. Davidem Bednářem (nájemce).
Předmět smlouvy: umístění a provozování 3 vodovodních vrtů a vodovodního potrubí - k.ú.
Klatovy – poř. č. 560.
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: k.ú. Klatovy - cca 583,2 bm plynovodu a přípojek ve stávající trase, cca
784,7 bm plynovodu a přípojek v nové trase a cca 95 bm nového NTL plynovodu a přípojek –
poř. č. 561.
Smlouva o zajištění reklamy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a EUROVIA Kamenolomy, a.s. Liberec, zastoupenou
Ing. Svatoplukem Zástěrou (EK).
Předmět smlouvy: reklama na zimním stadionu – poř. č. 562.
Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. Praha, zastoupenou
Ing. Mirem Rathouským (pojišťovna).
Předmět dodatku: změna bodu 2. 1., 3. 1., 3.2. – poř. č. 563.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Silnice Klatovy a.s. zastoupena předsedou
představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 564.
Smlouva o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetr a Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, zastoupená jednatelem
Mgr. Milanem Kratinou.
Předmět smlouvy: stavební projekt „Průmyslový park Klatovy – Pod Borem“ – poř. č. 565.

Bod č. 313/15
Rada města projednala zápis č. 6/17 z jednání bytové komise ze dne 21.06.2017 a přijala
následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská
XX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese Klatovy, Koldinova
XX s p. XXXXX a pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Divadelní
XX, s pí.XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, nám. Míru
XX s p. XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Divadelní
XX s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, Plánická
XX s pí XXXX a pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXX a p. XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s p XXXX a XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXX na dobu určitou 6 měsíců.
k bodu 1. 11. schválila prodloužení smlouvy o nájmu bytů v domě Klatovy, Plánická XX na
dobu určitou 2 roky:
byt č. 4 – XXXXX
byt č. 5 – XXXXX
byt č. 7 – XXXXX
byt č. 9 - XXXXX
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byt č. 11 – XXXXX
byt č. 13 – XXXXX
byt č. 15 – XXXXX
byt č. 17 – XXXXX
byt č. 19 – XXXXX
byt č. 3 – XXXXX
k bodu 1. 12. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy,Rybníčky XX
XXXXX – Klatovy, Tyršova XX
XXXXX – Klatovy, Hálkova XX
XXXXX – Klatovy, Plzeňská XX
XXXXX - Klatovy, Koldinova XX
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX
XXXXX – Klatovy, Šmeralova XX
XXXXX – Klatovy, Za Beránkem XX
XXXXX – Klatovy, Pražská XX
XXXXX – Klatovy, Pražská XX
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 1 rok:
ubyt. jednotka č. 32 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 11 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 14 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 16 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 29 – XXXXX
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 6 měsíců:
ubyt. jednotka č. 13 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 10 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 3 – XXXXX
ubyt. jednotka č. 2 – XXXXX
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 19 na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou
úhrady dluhu na poplatku za ubytování,
k bodu 3
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 35, Zahradní
XX, Klatovy, s p. XXXX a s pí XXXXX, bytem, Vaňkova 431/II, Klatovy, na
dobu určitou 3 měsíce
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 8, Zahradní
XX, Klatovy s XXXXX, bytem Pod Koníčky XX, Klatovy, na dobu určitou
3 měsíce,
k bodu 4
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
nám. Míru XX s XXXXX, bytem Němčice XX, na dobu určitou 1 rok,
k bodu 5. 1. schválila podnájem bytu č. 11 na adrese Klatovy, Plánická XX,
pro XXXXX
a XXXXXX na dobu určitou od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018,
k bodu 5. 2. schválila podnájem bytu č. 28 na adrese Klatovy, Plánická XX, pro XXXXXX
na
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018,
k bodu 6. 1.
k bodu 7. 1.

schválila výpověď z nájmu bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická XX pí XXXX
z důvodu neplacení nájemného,
neschválila výpověď smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 4 na adrese
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k bodu B
k bodu C

Klatovy, Zahradní XX pro pana XXXXX a paní XXX,
schválila podnájem bytu č. 37 na adrese Klatovy, Plánická XX, pro XXXX
na dobu určitou od 01. 07. 2017 do 31. 10. 2017,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, 0+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Podhůrecká XX s XXXXX, trvale bytem Most, Hutnická XX po dobu výkonu
funkce ředitele Klatovské teplárny a.s., nájemné 70 Kč/m2.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 314/15
Rada města se seznámila s dopisem týkající se připomínek na koupališti Lázně na Úhlavě.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 315/15
Rada města vzala na vědomí dopis ve věci hlukové zátěže města.

Bod č. 316/15
Rada města schválila Okresní hospodářské komoře Klatovy užití znaku města na pohyblivý
banner.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 317/15
Rada města schválila čerpání fondu investic Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 na:
a/ výměnu oken v MŠ Národních mučedníků – 2. etapa ve výši 750 tis. Kč,
b/ rekonstrukci školní kuchyně v MŠ Koldinova – 2. etapa ve výši 1.400 tis. Kč.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 318/15
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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USNESENÍ č. 17
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. září 2017
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. 346/17
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 347/17
Rada města vzala na vědomí informaci o příslibu dotace z OPŽP na projekt „Nákup kompostérů
a kontejnerů na textil pro město Klatovy“ a schválila Registraci akce včetně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 348/17
Rada města schválila přijetí účelové finanční dotace ve výši 1.250.000 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji
2017 – 3. kolo“ k projektu s názvem „Metropolitní síť Klatovy – VI. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 349/17
1/ Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení, firmy Ing. Václav Šmejkal –
PARK+, Št. Dvořáka 543, 399 01 Milevsko, IČ 15800318 z účasti v zadávacím řízení
veřejné zakázky na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace
zeleně – městský hřbitov v Klatovech“ z důvodu odstoupení ze zadávacího řízení.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zeleně – městský hřbitov
v Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením ORM a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova
1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč, IČ 27571297.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
799.993,00 Kč bez DPH, 967.991,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 350/17
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2017 – údržba ze
dne 05.04.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 1. část“.
Předmětem dodatku je:
a/ prodloužení termínu dílčích akcí Studentská, Lipová a Jabloňová ulice z důvodu
prodloužení termínu rekonstrukce plynovodního řadu,
b/ vícepráce vzniklé při provádění díla.
3/

2/

Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění.
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Rada města uložila HO uplatnit vůči firmě Gasspo, spol. s r. o., smluvní pokutu ve výši
3.333 Kč za každý den prodlení.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 351/17
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej nebytové jednotky č. 811/24 v domě čp. 811/III,
Cibulkova ul., Klatovy za částku 60.000 Kč.
3/

Rada města schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro p. XXXXXX, pí
XXXXXXX, XXXXXXX a XXXXXXX na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.12.2017.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 352/17
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy přijetí věcného daru –
105 ks inkontinenčních absorpčních podložek ABSO na židle a křesla v celkové hodnotě
19.845 Kč vč. DPH určených Domovu pro seniory v Újezdci.
Dárce: obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy, IČ 255823.
Zodpovídá: Bc. A. Kleinerová
Bod č. 353/17
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s. r. o. projednala a vzala na
vědomí:
a/ rozbor činnosti a hospodaření společnosti za I. pololetí r. 2017,
b/ zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 29.08.2017.
2/

Bod č. 354/17
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Černíkov, zastoupenou
starostou obce Janem Hladíkem (obec).
Předmět smlouvy: odběr odpadu z obce – poř. č. 590.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Firemním řešení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (smluvní partner) a T-Mobilem Czech Republic a.s. Praha,
zastoupená Ing. Pavlem Lutovským (TMCZ).
Předmět dodatku: úprava tarifu pevné linky – poř. č. 591.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka č. ORM/35/2017/Sl
z 28.07.2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Ing. Petrem Lavičkou, PROJEKCE – ENGINEERING – KONZULTACE
Klatovy (zhotovitel).
Změna: čl. 10 odst. 10. 2, čl. 4 a čl. 5 Smlouvy – poř. č. 592.
Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi č. ORM/34/2017/Sl z 07.08.2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a DiS. Petrem Kourou, Smědčice (koordinátor).
Změna: čl. 10, odst. 10. 2., čl. 3 Smlouvy – poř. č. 593.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru č. ORM/33/2017/Sl z 19.07.2017 mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)
a společností AREA group s.r.o. Plzeň, zastoupenou Ing. Arch. Vojtěchem Liškou (zhotovitel).
2

Změna: č. 10, odst. 10. 2. čl. 4 Smlouvy – poř. č. 594.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností Project Outdoor s. r. o. Olomouc, zastoupena jednatelem
Mgr. Michalem Paulíčkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: stavební práce v rámci akce „Cesta v korunách + dětské lanové překážky na
sloupech – Mercandinovy sady Klatovy“ – poř. č. 595.
Bod č. 355/17
Rada města schválila v termínu od 14.09. – 17.09.2017 zahraniční cestu do Poligny u příležitosti
25. výročí partnerství.
Bod č. 356/17
1/ Rada města schválila Petru Frydrychovi finanční dar ve výši 20.000 Kč za reprezentaci na
Mistrovství světa v atletice v Londýně.
2/ Rada města schválila Vítkovi Pohankovi finanční dar ve výši 20.000 Kč za reprezentaci na
Mistrovství světa juniorů ve vodním slalomu.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 357/17
Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru - 7. ročník na pořízení
vnitřního vybavení kaple Zjevení Panny Marie v Klatovech.
Bod. č. 358/17
Rada města projednala informaci o havarijním stavu střešní krytiny hangáru na letišti Chaloupky
a uložila místostarostovi zahrnout do rozpočtového opatření částku 900 tis. Kč na tuto opravu.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 359/17
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 19. září 2017
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. 360/18
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 361/18
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3405/12 o výměře cca 18 m2
v k. ú. Klatovy vlastníku objektu čp. 506/II., Klatovským realitám s. r. o., Karla Kryla
2679/7, Praha 5, za cenu obvyklou 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 21.600,00 Kč.
2/

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku pp. č. 2583/2 o výměře 2 694 m2 za
cenu 320,00 Kč/m2 a pp. č. 2615/13 část o výměře 6 225 m2 za cenu 320,00 Kč/m2 v k. ú.
Klatovy, v průmyslové zóně Čertovka, celkem za oba pozemky 2.854.080,00 Kč + DPH
v platné výši XXXXXXX, Chudenín.
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady
zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 951.360,00 Kč + DPH v platné výši před podpisem této
smlouvy s investorem.

3/

Rada města doporučila ZM schválit vzdání se vlastnického práva města ke stp. č. 2333/1 až
2333/8, stp. č. 2335/1 až 2335/8 v k. ú. Klatovy ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město formou
souhlasného prohlášení.

4/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 37/15 o výměře cca 21 m2 v k. ú.
Luby za cenu smluvní 300,00 Kč/m2, celkem cca 6.300,00 Kč XXXXXXX, Za Beránkem,
339 01 Klatovy.

5/

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 865/6 a 865/9 o celkové
výměře 83 m2 v k. ú. Luby do majetku města od ČR - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

6/

Rada města doporučila ZM revokovat své usnesení z 28.06.2016 a schválit výkup pp. č. 4/6,
části pp. č. 4/4 a části pp. č. 4/3 o celkové výměře 968 m2 v k. ú. Otín u Točníku za cenu
300,00 Kč/m2, tj. celkem 290.400,00 Kč od XXXXXX, Sluneční náměstí XX, 158 00 Praha
5 do majetku města za podmínky předchozího přijetí daru od vlastníků rodinných domů
napojených na septik ve výši 164.560,00 Kč.

7/

Rada města doporučila ZM revokovat své usnesení z 07.02.2017 a schválit směnu pp.
č. 400 o výměře 812 m2 a části pp. č. 527 o výměře 348 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve
vlastnictví města Klatov za část pp. č. 521 o výměře 1 160 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve
vlastnictví XXXXXX, Sobětice XX, 33901 Klatovy.

8/

a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
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stavbu: „RVDSL 1716-C-P-KLTV2239-KLTV1HR-OK ul. Pod Koníčky“ na obecních
pp. č. 2017/2, 2056/3, 3582/1, 3582/4, 3582/5, 3582/6, 3582/7, 3582/8, 3582/13 a 4051/2
v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a s podmínkou uložení
další chráničky pro město v celé trase stavby.
b/ Rada města uložila HO a ORM zapracovat do podmínek realizace akce požadavek na
případné opravy zpevněných povrchů a zeleně zhotovitelem.
c/ Rada města rozhodla o přijetí daru chráničky HDPE v pp. č. 2017/2, 2056/3, 3582/1,
3582/4, 3582/5, 3582/6, 3582/7, 3582/8, 3582/13 a 4051/2 v k. ú. Klatovy do majetku
města od společnosti CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3.
9/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce „RVDSL 1716 C P KLTV255-KLTV1HR OK
(Franty Šumavského)“ a souhlasila s umístěním a napojením optického kabelu v obci
Klatovy v pp. č. 3557/36, 4049/3 a 3547/3 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace,
s podmínkami HO.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města
k zásahu do chráněné komunikace – chodníku na pp. č. 3557/36 v k. ú. Klatovy za
účelem uložení a napojení optického kabelu společnosti CETIN a. s.
10/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s umístěním vodovodní přípojky v pp. č. 811/44
v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města
k zásahu do chráněné komunikace – chodníku na pp. č. 811/44 v k. ú. Luby za účelem
uložení vodovodní přípojky pro areál FRIGOTRANS OULEHLE, s. r. o.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 362/18
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Dovybavení
systému odděleného sběru odpadů pro město Klatovy“, schválila Registraci akce včetně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uložila ORM zadministrovat veškeré úkony k vydání
aktualizovaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 363/18
1/ Rada města vzala na vědomí informace Pošumavské odpadové s.r.o. o záměru pořídit třídící
linku do areálu COH, financování a termínech realizace akce.
2/ Rada města uložila právničce města a Pošumavské odpadové, s.r.o. zadministrovat úkony,
potřebné k zajištění doby udržitelnosti projektu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 364/18
1/ Rada města vzala na vědomí informace o harmonogramu postupu prací a celkových
nákladech na dokončení úprav v areálu COH.
2/ Rada města doporučila ZM schválit převod částky 15.000.000,00 Kč z rozpočtu města do
fondu odpadů.
3/ Rada města uložila ORM uzavřít po schválení financování akce v ZM 26.09.2017 smlouvu
o dílo s Pošumavskou odpadovou, s.r.o. na realizaci části stavebních prací v areálu COH za
cenu 3.285.323,00 Kč v souladu s ust. § 11 ZZVZ o vertikální spolupráci.
4/ Rada města uložila ORM předložit RM po schválení financování akce v ZM 26.09.2017
návrh na vyhlášení VZ na realizaci zbývajících částí stavebních prací v areálu COH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
2

Bod č. 365/18
1/ Rada města rozhodla o poskytnutí dotace na protipovodňová a protizáplavová opatření:
a/ panu XXXXXX, Tajanov XX ve výši 3.556,00 Kč,
b/ SVJ domu Pod Hůrkou XXX – XXX/III ve výši 3.090,00 Kč,
c/ SVJ domu Pod Hůrkou XXX – XXX/III ve výši 3.090,00 Kč.
2/ Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 366/18
1/ Rada města Klatov vzala na vědomí informaci o příslibu dotace z OPŽP na projekty
„Kanalizace Klatovy – Točník“ a „Vodovod Klatovy – Točník“ a schválila Registraci akce
včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace a realizaci akcí v letech 2018–2019.
3/ Rada města uložila ORM a ŠVAK, a. s. předložit RM, po schválení realizace akce v ZM,
návrh na vyhlášení VZ na dodavatele obou staveb.
4/ Rada města uložila FO předložit RM, po schválení realizace akcí v ZM, návrh na vytvoření
nového peněžního fondu města "Vodovod a kanalizace Točník" včetně návrhu konkrétní
výše jeho ročních příjmů na roky refinancování vlastního podílu města na akcích "Vodovod
a kanalizace Točník."
5/ Rada města rozhodla, aby se vlastníci nemovitostí v Točníku podíleli částkou 10.000 Kč
(7.000 Kč příspěvek + 3.000 Kč vratná záloha) nebo částkou 7.000 Kč, v případě napojení
pouze na kanalizaci (4.000 Kč příspěvek + 3.000 vratná záloha).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 367/18
Rada města doporučila ZM schválit zařazení následujících návrhů do změny územního plánu
města Klatov č. 1:
1/ části pozemků vymezené platným územním plánem v k. ú. Točník u Klatov pp. č. 84/1,
221, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 236, 237/1, 240/1, 241, 245, 246/1, 252, 253, 258/2,
263/27, 263/25, 263/1, 263/24, 263/26, 263/2, 263/3, 263/4 a 263/5 (celkem patnáct
vlastníků: XXXXXXXX) celkem o výměře cca 58 800 m2 zařazením ploch ve stávajícím
ÚP řešených jako
II. etapa zastavitelného území, (rozvojová plocha vesnická) do I. etapy.
2/ část pp. č. 246/24 v k. ú. Drslavice u Tupadel (XXXXX) o výměře cca 2 000 m2 pro
výstavbu rodinného domu.
3/ pp. č. 778 a 185/9 v k.ú. Štěpánovice u Klatov (manaželé XXXX a manželé XXXXX)
o celkové výměře 3 277 m2 pro výstavbu rodinného domu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 368/18
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 04.09.2017
Bod č. 369/18
Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za
1. pololetí 2017 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry
plnit.
Zodpovídá: vedoucí odborů
ředitelé přísp. org.
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Bod č. 370/18
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise rady města dne 29.08.2017.
2/ Rada města schválila na základě doporučení finanční komise a finančního výboru výsledky
projektu energeticky úsporných opatření (metoda EPC) za II. zúčtovací období od
01.10.2015 do 30.09.2016.
Bod č. 371/18
1/ Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opaření č. 04/2017.
2/ Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí mimořádných dotací přesahujících částku
50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými
subjekty:
a/ Oblastní charita Klatovy
102.499 Kč
b/ Basketbalový klub Klatovy
300.000 Kč
c/ Senior HC Klatovy, s.r.o.
140.000 Kč
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 372/18
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2017.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 373/18
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
konané 11.09.2017.
Bod č. 374/18
Rada města projednala zápis č. 7/17 z jednání bytové komise z 13.09.2017 a přijala tyto závěry:
k bodu 1. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Koldinova
XX s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Václavská
XX s pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, Plánická
XX s p. XXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na adrese Klatovy,
Suvorovova XX s pí XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Plánická
XX s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova XX s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 8. neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho XX pí XXXXXX,
k bodu 1. 9. neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho XX pí XXXXXX,
k bodu 1. 10. neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Niederleho XX p. XXXXXX,
k bodu 1. 11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
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k bodu 1. 12. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Masarykova XX s p. XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Hálkova
XXX s pí XXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 14. schválila prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXX - Klatovy, Vrbova XX,
XXXX – Klatovy, Suvorovova XX,
XXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXX – Klatovy, nám. Míru XX,
XXXX - Klatovy, nám. Míru XX,
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 1 rok:
ubyt. jednotka č. 31 – XXXX,
ubyt. jednotka č. 26 – XXXX,
ubyt. jednotka č. 1 – XXXX,
k bodu 2. 2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 19 na adrese Klatovy,
Zahradní XX, s pí. XXXX na dobu určitou 1 měsíc pod
podmínkou úhrady
dluhu na poplatku za ubytování,
k bodu 3.
a/ schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 27, Zahradní
XXX, Klatovy s pí XXX, bytem Plánice XX, na dobu určitou
3 měsíce,
b/ schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 5, Zahradní
XX, Klatovy s pí XXXXX, bytem Masarykova XX, Klatovy, na
dobu
určitou 3 měsíce,
c/ schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 12, Zahradní
XXX, Klatovy s pí XXXXXXXXXX, bytem Lomec XX, Klatovy, na dobu
určitou 3 měsíce,
d/ schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 29, Zahradní
XX, Klatovy s p. XXXXXXXXXX, bytem Plzeňská XXXX, Klatovy,
na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 4. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Koldinova XXX s pí XXXXXXXXX, bytem Domažlická XXXXX, na dobu
určitou 1 rok,
k bodu 4. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, 1+1 s příslušenstvím,
Niederleho XXX, Klatovy s pí XXXXXXXXXXXX, bytem Dešenice XXX,
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím, Palackého
XXX, Klatovy s pí XXXXXXXXX, bytem Nádražní XXX, Klatovy, na dobu
určitou 3 měsíce,
k bodu 4. 4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1+2 s příslušenstvím, Palackého
XXX, Klatovy s pí XXXXXXXXX, bytem Dr. Sedláka XXX, Klatovy, na
dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 4. 5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+1 s příslušenstvím, Palackého
XXX, Klatovy, s pí XXXXXXXXXX, bytem Vaňkova XXX , Klatovy, na
dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 4. 6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 505 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX s pí XXXXXXX, bytem Pod
Koníčky XXX, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč,
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k bodu 4. 7.

k bodu 4. 8.

k bodu 5. 1.
k bodu 5. 2.
k bodu 5. 3.
k bodu 5. 4.
k bodu 7. 1.
k bodu 7. 2.
k bodu 7. 3.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 516 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX s p. XXXXXXX, bytem Pod
Koníčky XXX, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 613 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XXXX s pí XXXXXXXXX, bytem Zelená
Lhota XXX, Nýrsko, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
schválila podnájem bytu č. 9 na adrese Klatovy, Plánická XXXX pro
XXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018,
schválila podnájem bytu č. 40 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro
XXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018,
schválila podnájem bytu č. 29 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro
XXXXXXXXX na dobu určitou od 01.10.2017 do 31.10.2018,
schválila podnájem bytu č. 30 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro
XXXXXXXXX na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.06.2018,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická XX
s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám. Míru
XX s pí XXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy, Palackého
XX s pí XXXXXX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 375/18
Rada města nevyhověla žádosti SND 60 b.j. Klatovy ve věci spolufinancování opravy lodžií,
Plánická 793-795/IV, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 376/18
Rada města vzala na vědomí zpracovaný Plán odpadového hospodářství města Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek
Bod č. 377/18
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie Klatovy za měsíc srpen 2017.

Bod č. 378/18
Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků z investičního fondu na výstavbu
chodníku v areálu hřbitova Sv. Jakuba – stará část v max. výši 600 tis. Kč bez DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 379/18
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou obce Zdeňkem
Voráčkem (obec).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 596.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Myslovice, zastoupenou starostkou obce Věrou
Dvořákovou (obec).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 597.
6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Hnačov, zastoupenou starostou obce Milanem
Přerostem (obec).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 598.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a AREA group s. r. o. Plzeň, zastoupena jednatelem Ing. arch. Pavlem Boříkem
a Ing. arch. Vojtěchem Liškou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: vypracování dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy technologie SCZT
Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ – poř. č. 599.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena technikem
Milanem Stehlíkem (oprávněná).
Předmět smlouvy: zemní a vzdušné kabelové vedení NN – poř. č. 600.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena jednatelkou
Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy „Střeziměř pč. 344/2, KT – kNN“ – poř. č. 601.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Jiřím Hrdým, Rokycany (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění ozvučení akce – Klatovský městský bál – poř. č. 602.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Dušanem Radou – Simply Cover Band Přeštice
(hudebník).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na Klatovském městském bále – poř. č. 603.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jaroslavem Jandou – band manager, Klatovy
(hudebník).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na Klatovském městském bále – poř. č. 604.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou JÁNOŠ, zastoupenou Bc. Petrem
Zetkem, Rožnov pod Radhoštěm (hudebník).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na Klatovském městském bále – poř. č. 605.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jakubem Divišem, Klatovy (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce (diskotéka) na Klatovském městském bále –
poř. č. 606.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
7

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Mgr. Stanislavem Juríkem, Plzeň (umělec a účinkující).
Předmět smlouvy: moderování Klatovského městského bálu – poř. č. 607.
Smlouva o zajištění fotografických služeb mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Janem Ráčkem, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zajištění fotografických služeb na Klatovském městském bále – poř. č. 608.
Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Brouci Band – The Beatles Revival, zastoupená
Janem Chvátalem, Praha (hudební skupina).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na Klatovském městském bále – poř. č. 609.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a HG elektro spol. s r. o. Plzeň (zhotovitel), zastoupenou Ing. Jaroslavem
Havlíkem.
Předmět smlouvy: vypracování projektové dokumentace „Klatovy optická síť – 5. etapa“ –
poř. č. 610.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ML Strategy s. r. o. Holýšov, zastoupenou jednatelkou Ing. Petrou Lavičkovou
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu do výzvy č. 10 IROP –
poř. č. 611.
Bod č. 380/18
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 26.09.2017.
Bod č. 381/18
Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech návrh obsahu
kronikářského zápisu za rok 2016.
Bod č. 382/18
Rada města schválila spolku LENOX z. s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na
zajištění akce „Ples handicapovaných 2017“.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 383/18
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 3. října 2017
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. 384/19
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 385/19
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy s. r. o.
projednala rozbory hospodaření za I. pololetí 2017 a vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí
rady společnosti z 21.08.2017.
Bod č. 386/19
Rada města projednala a vzala na vědomí rozbory hospodaření za I. pololetí 2017 společnosti
Odpadové hospodářství Klatovy s. r. o. a zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze 14.09.2017.
Bod č. 387/19
Rada města projednala a vzala na vědomí rozbory hospodaření za I. pololetí 2017 společnosti
Pošumavská odpadová s. r. o.
Bod č. 388/19
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s. r. o.
a/ vzala na vědomí zprávu o nákupu univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a
vyvážecího vleku s hydraulickou rukou za traktor,
b/ schválila podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova – Technika a technologie pro
lesní hospodářství.
Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský
Bod č. 389/19
1/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
se zásahem do chráněné komunikace v Neumannově ulici na pp. č. 2760/64 v k. ú. Klatovy
za účelem uložení přípojek a zřízení vjezdu pro nový rodinný dům na pp. č. 2760/24 v k. ú.
Klatovy.
2/

Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů a nesouhlasila se
zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 395/1, popř. pp. č. 422/1 v k. ú. Klatovy –
části Aretinovy ulice v rámci akce: „Klatovy, TS Sokolovna-TS Sodovkárna – kabel VN“.

3/

Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 3756/1 v k. ú. Klatovy o výměře cca
20 m2 XXXXXX, Měchurova XX, Klatovy II na dobu neurčitou pro zřízení vjezdu na pp. č.
3762/6 v k. ú. Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 390/19
1

1/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tupadly – chodník u silnice
III/18515“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská
190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.

2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
2.740.960,89 Kč bez DPH, 3.316.562,68 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 391/19
Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt
„Vrchlického sady – obnova historického parku“, schválila Registraci akce včetně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a uložila ORM zadministrovat veškeré úkony k vydání aktualizovaného
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 392/19
Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových org. města pro rok 2017:
1/ objem prostředků na platy příspěvkových organizací pro rok 2017,
2/ odpisové plány příspěvkových organizací města pro rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 393/19
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise z 18.09.2017.
Bod č. 394/19
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení VZ malého rozsahu na stavební práce
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k akci „Oprava chodníků v areálu hřbitova Sv. Jakuba
– II“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení FINAL KOM s. r. o.,
sídlo Kocourov 36, 33901 Mochtín, IČ 02877155.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 590.948,00 Kč bez DPH, 715.047,08 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 395/19
1/ Rada města vzala na vědomí doplněnou zprávu o výměně dlažby na nám. Míru a schválila
na západní straně rozšíření chodníku na šířku 4 m.
2/ Rada města uložila HO předložit odborný posudek na výměnu a uložení dlažby s variantním
řešením.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 396/19
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. HO-INV/02/2017 ze dne
19.07.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. na
akci „Klatovy – Úzká ulice“. Předmětem dodatku jsou vícepráce vzniklé při provádění díla.
2

Rada města uložila HO zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 397/19
Rada města projednala zprávu HO ve věci plnění smlouvy o dílo č. 01/HO/2016 (rekonstrukce
Akátovy ul.) a uložila právničce města a HO připravit dodatek ke smlouvě dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 398/19
Rada města vzala zápis ze zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch, konané 20.09.2017.
2/

Bod č. 399/19
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na modernizaci a
rozšíření výstavních prostor knihovny formou nákupu nového závěsného systému a souvisejícího
spotřebního materiálu a pořízení rolet do oddělení pro děti a mládež do celkové částky
55.000 Kč.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 400/19
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Pojistná smlouv č. 5900073304 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance
Group Pardubice, zastoupená ředitelkou úseku podpory a prodeje Ing. Irenou Rohlovou a
hlavním specialistou Michaelou Jiránkovou (pojistitel).
Předmět smlouvy: úrazové pojištění – poř. č. 612.
Pojistná smlouva č. 7721060890 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Praha, zastoupena vedoucí referátu Ing. Bronislavou Pokornou a specialistou Ing. Irenou
Kůsovou (pojistitel).
Předmět smlouvy: pojištění odpovědnosti za újmu – poř. č. 613.
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Universal Music s. r. o. Praha, zastoupená
jednatelem Ing. Tomášem Filipem a Ing. Radomírem Švábem (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení hudební skupiny JELEN – 15.05.2018 – poř. č. 614.
Smlouva o výpůjčce a darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a fyzická osoba (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: zahradní kompostér – poř. č. 615.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obdarovaný) a vlastníky rodinných domů v Otíně a v Měčíně (dárce).
Předmět smlouvy: přijetí peněžitého daru – poř. č. 616.
Plná moc mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a advokátem JUDr. Rostislavem Netrvalem, Ph.D.
Předmět plné moci: zastupování v soudním řízení – poř. č. 617.
3

Bod č. 401/19
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. ve vztahu
k městu Klatovy.
Bod č. 402/19
Rada města vzala na vědomí informaci o využití podchodu na Plzeňské ul. - grafity.
Bod č. 403/19
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 17. října 2017
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. 404/20
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 405/20
1/ Rada města vzala na vědomí nové informace a doporučila ZM schválit prodej části pp. č.
37/15 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Luby za cenu smluvní 300,00 Kč/m2, celkem 6.300,00 Kč
XXXXXXX, Za Beránkem XX, 339 01 Klatovy.
2/

a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s umístěním vodovodní přípojky v pp. č. 3422/36
a 3409/32 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – chodníku a parkovacího stání na pp. č. 3422/36 v k. ú.
Klatovy za účelem uložení vodovodní přípojky pro areál MDZZ – Šumavan s. r. o.

3/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
s provedením výkopových prací v obecních pp. č. 814 a 842 v k. ú. Štěpánovice u Klatov
v souvislosti s provedením pěti montážních jam pro zafouknutí optického kabelu
společnosti Airweb spol. s r. o., Chodská 1032/27, Praha 2, v termínu do 01.12.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 406/20
1/ Rada města rozhodla o poskytnutí dotace na protipovodňová a protizáplavová opatření
SBD v Klatovech, domu Pod Hůrkou 548 – 549/III ve výši 5.000,00 Kč.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 407/20
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/29/2017/Kč
z 28.07.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Gardenline s.r.o. na akci
„Vrchlického sady – obnova historického parku“.
Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů.
Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 408/20
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/30/2017/Šp
z 17.07.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby, s.r.o. na akci: „RPS
Pod Hůrkou, Klatovy – ETAPA JEDNA, 2. část“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu do 10.11.2017.
2/

1

2/

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

Bod č. 409/20
1/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR a schválila zadání
vyhotovení všech stupňů PD vč. autorského dozoru na akci „Přístavba MŠ Národních
mučedníků“ firmě Ing. arch. Ing. Tomáš Lohniský, IČ 49509918, Odolena Voda.
2/

Rada města uložila ORM zajistit uzavření Smlouvy o dílo s vybranou firmou za cenu
1.111.375,00 Kč bez DPH, 1.344.763,75 Kč vč. DPH.

3/

Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „PD - Přístavba MŠ Národních
mučedníků“ o částku 720.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 410/20
Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z IROP na projekt
„Modernizace městského informačního systému MěÚ Klatovy“ formou vydaného právního aktu
- Registrace akce včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 411/20
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí Žádosti o dotaci na realizaci projektu
„Rekonstrukce lesní cesty – Hůrka“ z Programu rozvoje venkova.
2/

Rada města uložila ORM a HO uplatnit rozvazovací podmínku sjednanou ve Smlouvě
o dílo č. HO-INV/O4/2017 z 01.08.2017.

3/

Rada města pověřila HO zpracováním nové projektové dokumentace pro stavební povolení
na část cesty bez odvodňovacího příkopu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 412/20
Rada města Klatov vzala na vědomí zamítnutí Žádosti o dotaci na realizaci projektu
„Dovybavení sběrného dvora města Klatovy“ z OPŽP.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 413/20
Rada města Klatov vzala na vědomí zamítnutí Žádosti o dotaci na realizaci projektu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – II. etapa“ z programu EFEKT 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 414/20
Rada města vzala na vědomí zamítnutí Žádosti o dotaci na realizaci projektu „Efektivní řízení
města Klatovy“ z Operačního programu Zaměstnanost.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 415/20
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
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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 za
předmět plnění.

3/

Rada města schválila text Zadávací dokumentace a Kvalifikační dokumentace dle přílohy,
s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.

4/

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

Náhradníci
Jiří Tománek
Ing. Jiří Kučera
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 13.11.2017 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
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 15.11.2017 od 14.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 28.11.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 416/20
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
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4/

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

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.11.2017 od 10:00 h 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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.11.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM 14.11.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 417/20
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stavební
úpravy COH Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce
a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
2/

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

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
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.11.2017 od 09:45 h jejího zasedání
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5/

v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.11.2017 od 14:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM předložit RM 14.11.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 418/20
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Zvýšení atraktivnosti lesoparku
Hůrka, Klatovy“ formou zveřejnění na úřední desce, internetových stránkách a odesláním
písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
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.

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
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.11.2017 od 10:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
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
Eva Slabá
ing. Jiří Kučera
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Peter Pošefka
Jindřich Štraser
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.11.2017 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 14.11.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 419/20
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 02.10.2017
Bod č. 420/20
1/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení nového peněžního fondu města „Vodovod a
kanalizace Točník“.
2/ Rada města doporučila ZM navýšení nájemného z titulu navýšení vodného a stočného na
akce „Vodovod a kanalizace Točník“ o 1,00 Kč/m3 z objemu vodného a stočného celkem.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 421/20
Rada města schválila upravený Plán hospodaření MěKS pro rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 422/20
1/ Rada města projednala zprávu o navrhovaných změnách ve společnosti Zimní stadion
Klatovy, o. p. s. a doporučila ZM schválit převzetí zakladatelských práv od Senior HC
Klatovy, s. r. o., kdy 100 % vlastníkem Zimního stadionu, o.p.s. se stane město Klatovy.
2/ Rada města uložila právničce města připravit dokumentaci k realizaci převodu
zakladatelských práv.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 423/20
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
konané 09.10.2017.
Bod č. 424/20
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 09.10.2017
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:
a/ Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže ve výši
596 Kč/l člen spolkům, které předložily bezchybnou žádost.
b/ Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže, informovat spolky, které předložily chybné
údaje v žádosti, aby do 25.10.2017 provedly opravu; v případě, že tak neučiní, bude jim dotace
krácena.
c/ Dotace převyšující 50 000 Kč doporučila rada města ZM ke schválení.
k bodu 2/ mimořádné dotace:
1/ Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zabezpečení II. národní ligy žen – rada města
požaduje předložit vyčíslené náklady na dopravu.
2/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů ve vodním slalomu – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč.
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3/ SDH Dehtín, žádost o dotaci na účast mužů a žen v seriálu Zpč. hasičské lize – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.
4/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů Pohár mládeže SSK – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč.
5/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodu Běh Hůrkou – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč.
6/ Judoclub Klatovy, z.s., žádost o dotaci na nákup žíněnek – rada města schválila poskytnutí dotace
ve výši 15.000 Kč.
7/ Cyklistický klub Angeles MTB, žádost o dotaci na dopravu a startovné závodníků
v nadregionálních soutěžích - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 21.000 Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová

Bod č. 425/20
Rada města projednala zápis č. 8/17 z jednání bytové komise z 11.10.2017 a k jednotlivým
bodům přijala následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, Plánická X,
s pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s p. XXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, Plánická
XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy, Plánická
XX, s pí XXXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Palackého
X, s p. XXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 6. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXXXX - Klatovy, Vrbova XX,
XXXXXXX – Klatovy, Suvorovova XX,
XXXXXXX – Klatovy, Suvorovova XX,
XXXXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXXXX - Klatovy, Pražská XX,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s p. XXXXXX na dobu určitou 1 rok.
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 8, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 9, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců pod
podmínkou úhrady dlužné částky,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 35, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s pí XXXXX a p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 5, Zahradní
XX, Klatovy, s p. XXXXXX, bytem Újezdec XX, Mochtín, na dobu
určitou 3 měsíce,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 4, Zahradní
XX, Klatovy, s pí XXXXXXXX, bytem Pod Hůrkou XXX, Klatovy,
na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 4.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Vrbova XX
s pí XXXXXX, bytem Klatovy, Vrbova XXX pod podmínkou
uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8 na adrese Klatovy, Vrbova XX,
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k bodu 5.1.
k bodu 5.2.
k bodu 5.3.
k bodu 6.1.
k bodu 7. 1.

k bodu 7. 2.

schválila výpověď z nájmu bytu č. 7, na adrese Klatovy, Palackého XX p.
XXXXX z důvodu neplacení nájemného,
schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, na adrese Klatovy, Vrbova XX p.
XXXXXXX z důvodu neplacení nájemného,
schválila výpověď z nájmu bytu č. 19, na adrese Klatovy, Niederleho XX
pí XXXXXX z důvodu neplacení nájemného,
schválila podnájem v bytě č. 6 na adrese Klatovy, Plánická XX, pro
pí XXXXXXXX na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018,
a/ neschválila manželům XXXXXX, Suvorovova XX, Klatovy,
poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50 %,
b/ neschválila proplacení náhrady škody za zničené koberce ve výši 3.000,- Kč,
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 na adrese Klatovy, Niederleho
XX s pí XXXXXXX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 426/20
Rada města vzala na vědomí ukončení nájmu s panem XXXXXX, nájemcem nebytového
prostoru na adrese Klatovy, Václavská XX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 427/20
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc září 2017.
Bod č. 428/20
Rada města schválila ZŠ Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for Women
v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 3 276 Kč za účelem financování školních obědů žáka
3. ročníku v období od 03.01. do 30.06.2018.
Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený
Bod č. 429/20
Rada města schválila MěÚSS Klatovy, p. o. rozdělení příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro rok
2017 v celkové výši 9.600 tis. Kč takto:
a/ ve výši 8.000 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz MěÚSS Klatovy,
b/ ve výši 1.600 tis. Kč jako investiční transfer do fondu investic MěÚSS Klatovy.
Zodpovídá: pí Bc. Alena Kleinerová
Bod č. 430/20
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o běžném účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, zastoupenou Alenou Chalupovou (banka).
Předmět smlouvy: zřízení účtu na Klatovský klášterní bazar – 7. Ročník – poř. č. 618.
Smlouva o výpůjčce č. B 845/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, zastoupené
ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení sbírkových předmětů – poř. č. 619.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
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(objednatel) a Ing. arch. Ing. Tomášem Lohniským, Odolena Voda (zhotovitel).
Předmět smlouvy: vypracování PD „Navýšení kapacity MŠ Studentská – přístavba MŠ
Národních mučedníků“ – poř. č. 620.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a CHVOJKA/architekt, Ing. Jakub Chvojka, Plzeň (zhotovitel).
Předmět smlouvy: vypracování PD „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku – III. etapa, část B“ – poř. č. 621.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Gardenline s. r. o., Litoměřice, zastoupená
Ing. Milošem Náprstkem a Ing. Lukášem Krulichem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 622.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lesními stavbami, s. r. o. Nýrsko, zastoupena Ing.
Jiřím Pohankou a Martinem Mundlem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 4, odst. 4.2. – poř. č. 623.
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Pošumavským aeroklubem Klatovy, z.s.,
zastoupeným předsedou Zdeňkem Sklenářem (nájemce) a Aircraft Service Klatovy, spol. s r. o.
zastoupená jednatelem Petrem Hlaváčkem (oprávněný).
Předmět smlouvy: přístup a průjezd letadel přes pozemky nájemce – poř. č. 624.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Pošumavskou odpadovou, s. r. o., zastoupenou Ing. Michalem Skrbkem a Jiřím
Vítovcem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: stavební práce v rámci akce „Stavební úpravy COH Klatovy“ – poř. č. 625.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a SJM Václavem Mazancem a Olgou Mazancovou,
Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: prodej pozemku v k.ú. Štěpánovice – poř. č. 626.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (správce).
Předmět smlouvy: použití komunikace pro akci „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 627.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (správce).
Předmět smlouvy: použití komunikace pro akci „Klatovy – retenční nádrže před ČOV“ – poř. č.
628.
Smlouva o výpůjčce č. 10/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a městem Kamenický Šenov, zastoupeným starostou
města Bc. Františkem Kučerou (půjčitel).
Předmět smlouvy: dočasné užívání předmětů – poř. č. 629.
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Smlouva o výpůjčce č. SMNB VS 3/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a městem Nový Bor, zastoupeným starostou města
Mgr. Jaromírem Dvořákem (půjčitel).
Předmět smlouvy: dočasné užívání předmětů – poř. č. 630.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Jacobem Sadilkem, Praha (půjčitel).
Předmět smlouvy: dočasné užívání předmětů – poř. č. 631.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Jakubem Chalupou, Praha (půjčitel).
Předmět smlouvy: dočasné užívání předmětů – poř. č. 632.
Smlouva o výpůjčce exponátů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Anne-Marie Rimpler, Lindberg, Deutschland (půjčitel).
Předmět smlouvy: dočasné užívání předmětů – poř. č. 633.
Smlouva o výpůjčce exponátů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Klaus Kammel, Mődling, Ősterreich (půjčitel).
Předmět smlouvy: dočasné užívání předmětů – poř. č. 634.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o., zastoupena generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (správce).
Předmět smlouvy: použití komunikace pro akci „Klatovy – retenční nádrže před ČOV“ – poř. č.
635.
Smlouva o spolupráci při vybudování přípojky kanalizace mezi městem Klatovy zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem nemovitosti (vlastník).
Předmět smlouvy: kanalizace v Točníku – poř. č. 636.
Smlouva o spolupráci při vybudování přípojek vodovodu a kanalizace mezi městem Klatovy
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem nemovitosti
(vlastník).
Předmět smlouvy: vodovod a kanalizace v Točníku – poř. č. 637
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2016-údržba, PNab-2016-020 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Vodohospodářskými
stavbami, společnost s ručením omezeným, Teplice, zastoupena jednatelem Pavlem Procházkou
a Vilémem Řáhou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Oprava povrchu komunikací 2016-I“ – poř. č. 638.
Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Lesy města Klatovy, s. r. o. zastoupená jednatelem
společnosti Ing. Rudolfem Koldinským.
Předmět smlouvy: změna čl. II. a IV smlouvy – poř. č. 639.
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Smlouva o spolupráci při vybudování přípojek vodovodu mezi městem Klatovy zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem nemovitosti (vlastník).
Předmět smlouvy: vodovod v Točníku – poř. č. 640.
Bod č. 431/20
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy podle § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídě.
Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 432/20
Rada města schválila novým koordinátorem Zdravého města Klatovy a MA21 Ing. Alenu
Kunešovou.
Bod č. 433/20
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 31. října 2017
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. 434/21
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 435/21
1/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 384/4 - část o výměře 688 m2 v k. ú.
Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatov za pozemkové parcely č. 2186/44 – části
o výměře 134 m2 a 2186/53 – části o výměře 210 m2, celkem 344 m2 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví XXXXXX, Tajanov XX, p. Klatovy bez finančního plnění.
2/

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup stavby váhy, vážního domku na stp. č. 43
Vícenice u Klatov za cenu smluvní 16.000,00 Kč do majetku města od Zemědělského
družstva Švihov, Komenského 188, 340 12 Švihov.

3/

Rada města rozhodla o rozšíření nájmu pp. č. 3411/1 v k. ú. Klatovy z dosavadních cca
65 m2 nově na výměru cca 90 m2, za cenu 7,00 Kč/m2/rok + inflace XXXXXX,
K Vodojemu XX, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.
Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová

Bod č. 436/21
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/30/2016/Šp
z 17.07.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko na akci:
„RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 2. část“.
Dodatek se týká navýšení ceny díla o vícenáklady ve výši 406.585,00 Kč bez DPH,
491.968,00 Kč vč. DPH.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3/ Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce pro rok 2017 o částku
534.000,00 Kč
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 437/21
Rada města vzala na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci v rámci vyhlášené
4. výzvy MAS Pošumaví na akci „ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická,
Čechova“ v termínu do 3l.10.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 438/21
1/ Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotací z IROP na projekty
„ÚS. 1 Klatovy – Hradební okruh“, „ÚS. 3 Klatovy – Plánické předměstí“, „ÚS. 6 jih
Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí“, „ÚS. 24 Klatovy –
údolí Drnového potoka“ a schválila Registraci akce včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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2/

Rada města uložila ORM vyzvat vybrané dodavatele k zahájení plnění dle smlouvy o dílo.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 439/21
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 05/2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 440/21
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise z 23.10.2017.
Bod č. 441/21
Rada města doporučila ZM schválit navýšení základního přídělu do Sociálního fondu ve výši
2.100 tis. Kč ročně, s účinností od 01.01.2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 442/21
Rada města doporučila ZM upravit Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov takto:
a/ finanční prostředky nacházející se ve fondu k 31.12. kalendářního roku snížit na částku
2 mil. Kč. Finanční prostředky převyšující tuto sumu lze na základě rozhodnutí ZM z fondu
převést do rozpočtu města,
b/ úroková sazba poskytovaných zápůjček bude odpovídat aktuální úrokové sazbě vyhlášené
ČNB k datu vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí zápůjček.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
p. F. Kocfelda
Bod č. 443/21
1/ Rada města jmenovala do správní rady Zimního stadionu Klatovy, o. p. s. Mgr. Rudolfa
Salvetra, Ing. Karla Kalaše, Ing. Josefa Rubáše, Mgr. Vítězslava Šklebeného a do dozorčí
rady Ing. Václava Chrousta a Ing. Jaromíra Kalivodu.
2/ Rada města doporučila ZM schválit Dohodu o převodu práv a povinností zakladatelů
Zimního stadionu Klatovy, o. p. s. a Zakládací listinu v navrženém znění.
3/ Rada města uložila po provedení reorganizace Zimního stadionu Klatovy, o. p. s. poskytovat
společnosti příspěvek na provoz (dotaci) ve výši stanovované každoročně zastupitelstvem
města.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 444/21
Rada města doporučila ZM schválit do Programu regenerace MPZ pro rok 2018 následující akce:
- objekt čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy – oprava fasád včetně nátěru,
- objekt čp. 155/I, nám. Míru, Klatovy – oprava fasád (v přízemí) včetně nátěru,
- objekt čp. 36, ul. Čsl. legií, Klatovy – oprava krovu, výměna střešní krytiny
a klempířských prvků.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 445/21
Rada města uložila HO provést geotechnický průzkum potřebný ke zjištění podloží chodníků
na nám. Míru a uzavřít smlouvu s firmou, která bude průzkum zajišťovat.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 446/21
Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu městského objektu na st.p.č. 485 ve
Vídeňské ul. a uložila ORM připravit nutnou opravu tohoto objektu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Ing. Pleskotová
pí Ing. Arch. E. Kováříková
Bod č. 447/21
1/ Rada města schválila žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora pravidelných aktivit
dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací ve 2. pololetí r. 2017 dle
předloženého návrhu.
2/ Rada města doporučila ZM schválit dotace převyšující částku 50.000 Kč.
3/ Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 448/21
Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch z 11.10.2017.
Bod č. 449/21
Rada města projednala zápis č. 3/17 z jednání komise pro nebytové prostory z 23.10.2017 a
přijala následující závěry:
1/ schválila proplacení částky 36 911 Kč společnosti MA Group Restaurant s.r.o., jako
vyrovnání za provedené úpravy po dobu nájmu v nebytovém prostoru Plánická 3-4/I,
2/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 122/II, Václavská ul.,
s p. XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců, nájemné 7.166 Kč/měsíčně, pod podmínkou
úhrady úroku z prodlení a smluvní pokuty do 16. 11. 2017,
3/ schválila výpověď z nájmu z nebytového prostoru prodejny, Vídeňská 6/IV, Klatovy
pí XXXXXX z důvodu neplacení nájmu
4/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor Vídeňská 9/IV se sborem Církev
víry, sbor Plzeň, účel užívání – učebna,
5/ schválila uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 10 v č. p. 132/V s paní XXXXXX,
6/ schválila uplatňování daně z přidané hodnoty u nájemních smluv uzavřených
s Drůbežářskými závody a.s., na nebytové prostory v č. p. 155/I, Pražská ul., od 01.01.2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 450/21
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ORM/30/2017 Šp. mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lesní stavby, s.r.o., zastoupené jednatelem
Václavem Svobodou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 5 smlouvy – poř. č. 640.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 31/2017/Sl mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lesní stavby, s.r.o., zastoupené
jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 3 smlouvy – poř. č. 641.
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Příkazní smlouva pro provoz dobíjecího místa Plzeňské karty a sběr žádostí Plzeňské karty
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Plzeňským městským dopravním podnikem, a.s. Plzeň, zastoupená předsedou
představenstva Mgr. Michalem Krausem, MSc.
Předmět smlouvy: zajištění provozu dobíjecího místa – poř. č. 642.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupena společností GridServices,
s.r.o. Brno, zastoupenou vedoucím oddělení správy nemovitého majetku - Čechy západ
Mgr. Pavlínou Duškovou a technikem majetkoprávní podpory Ing. Janem Bartekem
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce: „Reko MS Klatovy – Akátová + 1, číslo stavby 53912“ – poř.
č. 643.
Smlouva o smlouvě budoucí mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň, zastoupenou
Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: realizace přeložky na stavbu nábř. Kpt. Nálepky, Klatovy – poř. č. 644.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 483/2001 z 25.06.2001 mezi
městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s. r. o., zastoupená
jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a XXXXXXXX, bytem Klatovy, Pod
Hůrkou XX (nájemce).
Předmět dodatku: změna č. III.
Bod č. 451/21
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města, konané 07.11.2017.
Bod č. 452/21
Rada města vzala na vědomí zprávu o záměru veřejné výtvarně architektonické soutěže na
vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Klatovy - pomník obětem první světové
války a doporučila ZM vyčlenit částku 1.500.000 Kč z rozpočtu města na rok 2018 na realizaci
tohoto podmínku.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 453/21
Rada města se seznámila s podnětem manželů Kosových týkající se udělení čestného
občanství Jiřímu Suchému a bude se tím dále zabývat.
Bod č. 454/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 1+1, na adrese
Klatovy, Plánická X, s p. XXXXXX na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.01.2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 455/21
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. 22
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. listopadu 2017
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. 456/22
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 457/22
Rada města vzala na vědomí zprávu o ukončení akce Klatovy – Úzká ulice vč. návrhu víceprací
a méněprací.
Bod č. 458/22
Rada města se seznámila s aktualizovaným Generelem odvodnění města Klatov.
Bod č. 459/22
Rada města se seznámila s návrhem plánu péče a údržby Mercandiových sadů.
Bod č. 460/22
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 „Stavební
úpravy COH Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební společnost
s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ: 26357534.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
11.471.000,00 Kč bez DPH, 13.879.910,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 461/22
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Zvýšení atraktivnosti lesoparku
Hůrka, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Evropská Training s. r. o.,
Jiráskova 96, 751 01 Tovačov, IČ 28600151.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
669.500,00 Kč bez DPH, 810.095,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 462/22
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
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dle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nákup velkoobjemových kontejnerů pro město
Klatovy“, zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách +
odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.12.2017 od 10:00 h 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. Michael Skrbek
Jiří Vítovec
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.12.2017 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 19.12.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 463/22
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
dle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nákup podzemních kontejnerů na separovaný odpad
pro město Klatovy“, zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových
stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

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

3.

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
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4.

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

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.12.2017 od 10:15 h 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. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.12.2017 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 19.12.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 464/22
1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ vyhlášené 18.10.2017. Důvodem
zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
zadávacího řízení.
2.

Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.

3.

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

4.

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

5.

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

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.12.2017 od 10:30 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
6.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.12.2017 od 14:45 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 19.12.2017 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 465/22
1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z IROP na projekt Územní
studie veřejných prostranství – Bolešiny, náves „Husí rynek“ a schválila Registraci akce
včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2.

Rada města uložila ORM vyzvat vybraného dodavatele k zahájení plnění smlouvy o dílo.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 466/22
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti
městského informačního systému MěÚ Klatovy“ a uložila ORM ve spolupráci s OVV zajistit
podání žádosti o dotaci v termínu do 22.11.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 467/22
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 06.11.2017.
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Bod č. 468/22
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Obnova aleje Křížová cesta, město
Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

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

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
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.12.2017 od 10:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Libor Hošek
Mgr. Pavlína Brandtová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 06.12.2017 od 14:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 19.12.2017 zprávu hodnoticí komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 469/22
Rada města projednala zápis z komise pro výchovu, vzdělávání a sport konané 06.11.2017
a přijala tyto závěry:
1/ mimořádné dotace
a/ Okresní hospodářská komora, žádost o dotaci na akci Akademie řemesel, rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
b/ TJ SOKOL Klatovy – šachový klub, žádost o dotaci na úhradu nákladů na dopravu
závodníku ve II. pol. r. 2017, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
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14.000 Kč,
Tvrz Veselí, z. s., žádost o dotaci na opravu střechy zámku ve Veselí nad Úhlavou, rada
města poskytnutí dotace neschválila,
d/ Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zabezpečení II. národní ligy žen, rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
c/

Bod č. 470/22
Rada města jmenovala do školských rad ZŠ v Klatovech pro období 2018 – 2020 tyto zástupce:
Masarykova ZŠ:
Ing. Jiří Dio, Bc. Pavla Hilscher
ZŠ Plánická ul.:
Mgr. Rudolf Salvetr, Aleš Buriánek
ZŠ Tolstého ul.:
Ing. Marin Kříž, MUDr. Miloš Chroust
ZŠ Čapkova ul.:
Ing. Václav Chroust, Mgr. Jaroslav Pleticha
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 471/22
1. Rada města vzala na vědomí zprávu o veřejné výtvarně – architektonické soutěži na
vytvoření pomníku obětem 1. světové války.
2. Rada města schválila členy poroty veřejné výtvarně – architektonické soutěže na vytvoření
uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov – pomníku obětem 1. světové války ve
složení: MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. Jakub Fišer, Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.,
Prof. akad. soch. Jan Hendrych, Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž.
Náhradníci: Ing. arch. Petr Tej, Ph.D., Ing. arch. Eva Brandová.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 472/22
Rada města schválila TSMK převod 2 mil. Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci dětského bazénu v letních lázních.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 473/22
Rada města schválila umístění sídla Spolku rodičů, přátel a dětí školy při ZUŠ J. Kličky,
Klatovy, na adrese Plánická 208/I, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 474/22
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, přijetí finančního daru ve
výši 5.000 Kč pro Domov pro seniory v Klatovech na kulturní a společenské akce klientů.
Dárce: TOWER Net s. r. o., Kaznějovská 1311/60, 323 00 Plzeň – Bolevec
Rada města schválila čerpání rezervního fondu v souladu s darovací smlouvou.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 475/22
Rada města schválila od 01.01.2018 změnu nájemce v nebytovém prostoru – kadeřnictví
v Domově pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy. Novým nájemcem
bude pí XXXXX, Za Beránkem XX, 339 01 Klatovy, IČ 73387355.
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Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 476/22
Rada města schválila přijetí věcného daru - 1.020 kg krmiva v hodnotě 41.508 Kč pro psí útulek
spravovaný TSMK.
Dárce: Mars Czech s. r. o. Michelská 1552/58, Praha 4.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 477/22
Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601 přijetí daru ve výši 120.050 Kč do rezervního
fondu pro děti ze speciálních tříd.
Dárce: Lidl Česká republika v. o. s. se sídlem, Praha 5, Nárožní 1359/211.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 478/22
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské police za měsíc říjen 2017.
Bod č. 479/22
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 34/2005 ze 17.01.2005 mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Drůbežářským
závodem Klatovy, a.s., zastoupenou místopředsedou představenstva Ing. Davidem Bednářem
(nájemce).
Předmět dodatku: změna článku IV smlouvy – poř. č. 646.
Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2014 z 11.03.2014 mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel)
a Drůbežářským závodem Klatovy, a.s., zastoupenou místopředsedou představenstva
Ing. Davidem Bednářem (nájemce).
Předmět dodatku: změna článku IV smlouvy – poř. č. 647.
Nájemní smlouva č. 7/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy
s. r. o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Církví víry, sbor
Plzeň, zastoupeným pastorem sboru Róbertem Štepánem (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru v čp. 9, Klatovy IV – poř. č. 648.
Nájemní smlouva č. 6/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy
s. r. o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a XXXXX , Klatovy
(nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru čp. XXX, Klatovy V – poř. č. 649.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s. r. o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)
a XXXXXX, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru čp. XX, Klatovy I – poř. č. 650.
Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a advokátkou JUDr. Janou Toušovou, Ph.D.,
Klatovy.
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Předmět dohody: ukončení spolupráce – poř. č. 651.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pořadatel) a RedHead Music s. r. o. Praha, zastoupená Veronikou Pravdovou (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení souboru dne 15.9.2018 – EHD – poř. č. 652.
Smlouva o vystoupení skupiny FLERET mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a skupinou FLERET music, zastoupenou Silvií
Hrachovou.
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny14.09.2018 – EHD – poř. č. 653.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2201/2017-SML mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím
Vltavy, státní podnik Praha, zastoupený generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (budoucí
povinný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, retenční nádrže před ČOV“ – poř. č. 654.
Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a MUDr. Tomášem Bradou, Klatovy
(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: umístění vjezdu – poř. č. 655.
Smlouva o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby a podnikatele mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Vy) a J&T BANKA a.s.
zastoupenou manažerem Danielem Schőnauerem (My).
Předmět smlouvy: obchodní podmínky – poř. č. 656.
Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 podnikatele mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s.
Praha zastoupenou Ing. Mirem Rathouským (pojišťovna).
Předmět dodatku: změna bodu 2. 1. a 3. 1. Smlouvy - poř. č. 657.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace Praha, zastoupena ředitelem Ing. Karlem Týrem (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: akce „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 658.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13.06.2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Lubskou zemědělskou a.s., zastoupenou
Ing. Milanem Křišťanem (půjčitel).
Předmět dodatku: změna č. IV smlouvy – poř. č. 659.
Bod č. 480/22
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválila k 30.11.2017 ukončení činnosti Ing. Miroslavě Irlbekové
v Komisi pro výchovu, vzdělávání a sport a novým členem jmenovala od 01.12.2017 Ing. Jiřího
Pohanku, bytem Čechova XXX, Klatovy.
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Bod č. 481/22
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. 23
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. prosince 2017
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. 482/23
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.

Bod č. 483/23
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 2018 – 2022,
b) rozpočet města Klatovy na rok 2018 takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši
441.612 tis. Kč
- celkové výdaje rozpočtu ve výši
319.240 tis. Kč
- rozpočtovou rezervu pro rok 2018 ve výši
105.792 tis. Kč
- zapojení rozpočtové rezervy roku 2017 ve výši
143.670 tis. Kč
- závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly,
- rozpočet jednotlivých peněžních fondů 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 2018.
2.

Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu
Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv uvedeným subjektům:
Tělovýchovná jednota Start Luby ve výši
350.000 Kč
Stálá divadelní scéna Klatovy ve výši
700.000 Kč
Hockey club Klatovy ve výši
2.150.000 Kč
Senior HC Klatovy, s. r. o. ve výši
350.000 Kč
SK Klatovy 1898, z. s. ve výši
300.000 Kč
Basketbalový klub Klatovy ve výši
370.000 Kč

3.

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
finančního příspěvku ze Zlatého fondu ve výši 850.000 Kč pro r. 2018 Pošumavskému auto
moto klubu v AVČ a ve stejné výši tj. 850.000 Kč pro rok 2019 a uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o jeho poskytnutí.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

Bod č. 484/23
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 06/2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

1

Bod č. 485/23
1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 13.11.2017.
2.

Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí příspěvku ve výši 100.000 Kč na obnovu
fasády objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice v souladu s „Programem pro poskytování
dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2017“.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

Bod č. 486/23
1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Klatov schválit v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva města Klatov podle uvedeného návrhu s účinností od
01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
2.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Klatov schválit v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši
měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Klatov, podle
uvedeného návrhu s účinností od 01.01.2018. V případě budoucích změn obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Klatov schválit v souladu s ustanovením § 74
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným
členům zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den, maximálně však
2.000 Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 487/23
3
1. Rada města doporučila ZM schválit cenu vodného pro r. 2018 ve výši 30,61 Kč/m bez DPH
3
(35,20 Kč/m vč. DPH).
3
2. Rada města doporučila ZM schválit cenu stočného pro r. 2018 ve výši 24,75 Kč/m bez DPH
3
(28,46 Kč/m vč. DPH).
3. Rada města doporučila ZM schválit cenu srážkovného pro r. 2018 ve výši 15,54 Kč/m3 bez DPH
(17,87 Kč/m3 vč. DPH).
3.

Bod č. 488/23
Rada města doporučila ZM schválit návrh zadání změny č. 1 ÚP Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík

Bod č. 489/23
Rada města doporučila ZM schválit Směrnici města Klatov o vytvoření účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov v předloženém znění.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 490/23
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, kat. A 1+2 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Václavská XXX, s manžely XXXXXXX, bytem Suvorovova XX, na dobu
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neurčitou, nájemné 45,45 Kč/m2, za podmínky uzavření dohody
o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Suvorovova XX, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 491/23
Rada města doporučila ZM schválit úhradu hypotečního úvěru č. 0378/02/2038 uzavřeného
s ČSOB a.s. na financování rekonstrukce domu 125/V, Plánická ul., Klatovy v plné výši ke dni
24.6.2018 za podmínky, že členové družstva uhradí k 15.4.2018 částku minimálně 3,3 mil. Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 492/23
1. Rada města souhlasila, aby společnost Drůbežářské závody a.s., jako nájemce nebytového
prostoru 155/I, Pražská ul.:
a/ provedla na vlastní náklady a nad rámec nájemného změnu /technické zhodnocení
najatého prostoru – výměna vzduchotechniky a plynových kotlů vč. navazujících
stavebních úprav v rozsahu dle PD
b/ po dobu 4 let uplatňovaly účetní a daňové odpisy z tohoto technického zhodnocení
2. Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení
technického zhodnocení objektu 155/I s Drůbežářskými závody a.s. ve znění dle přílohy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 493/23
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní stp. č. 386/2 o výměře cca 3 m2
v k. ú. Klatovy vlastníkům sousedních nemovitostí manželům XXXX, Dragounská XX,
Klatovy za cenu obvyklou 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 3.000,00 Kč.
2.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3206/130 v k. ú. Klatovy o
výměře cca 300 m2 vlastníkům sousedních nemovitostí manželům XXXX, Lipová XX,
Klatovy, za cenu smluvní 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 360.000,00 Kč.

3.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 3411/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú.
Klatovy za cenu 300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 15.000,00 Kč XXXXX, Čínov XX, 339 01
Klatovy.

4.

Rada města revokovala své usnesení z 31.10.2017 a doporučila ZM schválit výkup stavby
váhy vč. vážního domku na stp. č. 43 v k. ú. Vícenice u Klatov za cenu smluvní 16.000 Kč
do majetku města od Zemědělského družstva Švihov, Komenského 188, 340 12 Švihov.

5.

Rada města rozhodla o převzetí daru kanalizačního řadu DN 200 v obecních pp. č. 954/31,
954/93, 954/153 a 954/216 v k. ú. Klatovy v délce 257,8 m od Stavebního bytového
družstva v Klatovech, Bezručova 617, Klatovy III.

6.

Rada města rozhodla o pronájmu částí obecních pozemků v k. ú. Klatovy o celkové výměře
65 m2 na pp. č. 85/1, 97/1, 97/11, 97/19, 181/7, 198/1, 525/2, 954/31, 954/130, 954/259,
967/13, 1380/1, 1386/3, 1386/7, 1408/1, 1410/6, 1447/1, 1471/1, 2015/1, 2017/2, 2754/11,
2774/36, 3204/112, 3206/1, 3206/127, 3206/140, 3206/183, 3405/11, 3405/38, 3412/2,
3456/1, 3476/3, 3505/3, 3516/6, 3582/13, 3754/1, 3760/2, 3914/1, 4048/3, 4159/3, 4230/1
(stávající modré), pp. č. 427, 954/1, 954/30, 1386/1, 3206/129 a stp. č. 2189 (nové modré)
a pp. č. 97/19, 185/1, 218/6, 954/20, 1380/1, 1408/1, 1410/7, 3206/127, 3209/4 3403/1,
3582/13, 3756/1 a 3914/1 (stávající oranžové) České poště, s. p. Plzeň, na dobu neurčitou,
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za roční nájemné 100,00 Kč/m2, tj. celkem 6.500,00 Kč.
7.

a) Rada města schválila pronájem pp. č. 956/14, 956/12, 1028/5, 956/10, 956/5
o celkové max. výměře 6 945 m2 v k. ú. Bezděkov u Klatov na dobu určitou do
31.12.2025 za 10,00 Kč/m2/rok + DPH v platné výši, tj. za celkové nájemné za celou
dobu trvání smlouvy 185.020,00 Kč + DPH v platné výši společnosti Silnice Klatovy,
a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
b) Rada města rozhodla o předání všech obecních pozemků v prostoru pískovny mimo
nájemní smlouvu s firmou Silnice Klatovy, a. s. do správy OŽP.

8.

a) Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků stavebních parcel stp. č. 3548,
6672, části pp. č. 3756/1, 3206/169, 235/1, 3792/13, 3408/10 v k. ú. Klatovy o celkové
výměře 181 m2 na dobu neurčitou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín za cenu 20,00 Kč/m2/rok + DPH v platné výši + inflace.
b) Rada města schválila úhradu za bezesmluvní užívání 2 roky zpětně.

9.

Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 2746/13 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Klatovy
XXXXX, Mánesova XX, 339 01 Klatovy.

10. Rada města schválila prodloužení 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 01.12.2017 do
30.11.2018 pro XXXX, Šmilovského XX, 339 01 Klatovy.
11. Rada města neschválila vyhrazené parkovací místo pro parkování vozidla pí XXX,
Koldinova XX, Klatovy na pp. č. 4051/4 v k. ú. Klatovy – parkoviště v ulici Koldinova,
Klatovy.
12. Rada města souhlasila s rozšířením akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, p.č. 1997/8 – kNN“ v obecních pozemcích pp. č. 1997/2 a 1998/8 v k. ú.
Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ z 10.11.2017
a TSMK z 21.06.2016.
13. Rada města souhlasila s realizací akce „Točník, parc. č. 113/1 – kNN“ v obecních
pozemcích pp. č. 113/12, 120/2, 129/1, 706/1, 762 v k. ú. Točník u Klatov.
14. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) 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
(služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši pro akce:
1) k. ú. Klatovy – stavba „RVDSL1821_C_P_KLTV386-KLTV1HR_MET“ – ul. Plzeňská
pp. č. 3407/11, 3407/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 25 bm zemního
kabelového vedení a umístění 1 ks sloupkového rozvaděče (dle současně platného ceníku
za cca 5.500,00 Kč + DPH v platné výši),
2) k. ú. Klatovy – stavba „RVDSL1821_C_P_KLTV365-KLTV1HR_MET“ – ul.Mánesova
pp. č. 954/20 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 5 bm zemního kabelového
vedení a umístění 1 ks sloupkového rozvaděče (dle současně platného ceníku za cca
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1.500,00 Kč + DPH v platné výši),
3) k. ú. Klatovy – stavba „RVDSL1821_C_P_KLTV18-KLTV1HR“ – nábřeží Kpt.
Nálepky u kotelny stp. č. 2189 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 5 bm
zemního kabelového vedení a umístění 1 ks sloupkového rozvaděče (dle současně
platného ceníku za cca 1.500,00 Kč + DPH v platné výši),
4) k. ú. Klatovy – stavba „RVDSL1716_C_P_KLTV251-KLTV1HR_OK“ – ul. Ke
Spravedlnosti pp. č. 2015/1, 2017/2, 2017/8, 2019, 3561/19 ve vlastnictví města Klatovy
pro umístění cca 2 x 250 bm zemního kabelového vedení (HDPE trubek), cca 5 bm
zemního kabelu NN a umístění 1 ks elektroměrového rozvaděče (dle současně platného
ceníku za cca 101.500,00 Kč + DPH v platné výši),
5) k. ú. Klatovy – stavba „11010-051355 TM_BTA_Klatovy_KTYHU_OK“ – Hůrka
pp. č. 1259/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 178 bm zemního
kabelového vedení (HDPE trubek); bezúplatně s podmínkou před uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene uzavřít kupní smlouvu na 1 ks mikrotrubičky a 1 ks HDPE
trubky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 494/23
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/43/2017/Ko
z 05.10.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a AREA group s.r.o. Plzeň na akci: „DPS –
Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“.
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o 89.900,00 Kč bez DPH a prodloužení termínu
plnění do 31.01.2018.
2. Rada města ukládá ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 495/23
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/36/2016/Vl
z 19.07.2016, uzavřené mezi městem Klatovy a VODOPLAN, s.r.o.
na akci: „PPO
Klatovy - Luby “.
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce požadované objednatelem na rámec
SoD ve výši 44.160,00 Kč bez DPH, 53.433,60 Kč vč. DPH.
2.

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

3.

Rada města vzala na vědomí informace o postupu přípravy projektu „PPO Klatovy - Luby“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 496/23
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 2/2018 programu
EFEKT 2 pro rok 2018 MPO na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“
a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 15.12.2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 497/23
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce technologie chlazení
na zimním stadionu v Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
5

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.,
Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ: 25932420.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
25.170.000,00 Kč bez DPH, 30.455.700,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 498/23
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Expozice –
refektář 59/I Klatovy – stavební úpravy" formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední
desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
2.

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

3.

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.01.2018 od 10:00 h 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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 15.01.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 23.01.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 499/23
Rada města nedoporučila ZM schválit uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě
kupní z 23.09.2009, týkajícího se prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky do
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31.12.2020 (kolaudační souhlas) a zároveň prodloužení doby k uzavření vlastní kupní smlouvy
mezi městem Klatovy a Ing. Milanem Holubem na stavbu cyklostezky na pozemku pp. č. 40/7
v k. ú. Sobětice u Klatov a pozemku pod stavbou do 30.06.2021.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 500/23
1. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících smluv o výpůjčce pro umístění
reklamních panelů na dobu určitou do 31.03.2018. Ostatní podmínky smluv zůstávají
nezměněny.
2. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících nájemních smluv pro umístění
reklamních panelů na dobu určitou do 31.03.2018 kromě reklamy v Puškinově ul.
W&P EURONOVA, s. r. o.
3. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce - části pozemku p. č.
3792/94 v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem majiteli XXXX, Točník XX,
Klatovy na dobu určitou do 31.12.2019. Ostatní podmínky smlouvy o výpůjčce zůstávají
nezměněny.
4. Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu stp. č. 4160 zastavěného prodejním stánkem a
části pozemku p. č. 3405/3 v k. ú. Klatovy XXXX, Masarykova XX, Klatovy dobu určitou
do 31.12.2019. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 501/23
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM/48/2016/Vl z 28.12.2016,
uzavřené mezi městem Klatovy a AQUA PROCON, s.r.o., Brno na „Zpracování DSP +DPS
pro akci: Klatovy - retenční nádrže před ČOV“.
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce navrhované objednatelem nad rámec
SoD ve výši 30.000,00 Kč bez DPH, 36.300,00 Kč vč. DPH.
2.

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

Bod č. 502/23
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Mercandinovy
sady – obnova historického parku – III. etapa“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
předmět plnění.
3. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.
4.

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

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.01.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 63/I., 4. NP, zasedací místnost č. dv. 92.
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. Jiří Kučera
Eva Slabá
Peter Pošefka
Ilona Matoušová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.01.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6. Rada města uložila ORM předložit RM 23.01.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 503/23
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 31.12.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 504/23
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Generel zásobování
vodou města Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, 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 bez DPH za
předmět plnění – váha kritéria 95 % a podle kvality – lhůta dokončení předmětu plnění
(počet kalendářních dnů, o které bude zkrácen předpokládaný termín dokončení předmětu
plnění) – váha kritéria 5 %.

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
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.01.2018 od 10:30 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 63/I, 4. NP, zasedací místnost č. dv. 92.
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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
Petr Kodeš
Eva Slabá
Ing. Michal Vlček
Ing. Mari Smolařová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.01.2018 od 14:30 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6. Rada města uložila ORM předložit RM 23.01.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 505/23
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 „DpS Klatovy –
oprava nouzového, signalizačního a komunikačního systému“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH (váha
70 %) a podle kritérií kvality, kterými jsou cena dojezdu servisního technika a osoby
oprávněné provádět revizi zařízení na místě opravy (váha 10 %), hodinová sazba účtovaná
za práci servisního technika (váha 10 %), cena za provedení pravidelné revize (1x ročně)
osobou oprávněnou provádět revizi zařízení (váha 10 %).
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
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 04.01.2018 od 10:15 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 63/I., 4. NP, zasedací místnost č. dv. 92.
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
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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
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Jan Valeš
Ing. Jaroslava Mertlová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 08.01.2018 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6. Rada města uložila ORM předložit RM 23.01.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 506/23
Rada města vzala na vědomí výsledky z Fóra Zdravého města a následné ankety vč.
rozpracovaných témat pro konkrétní řešitele a doporučila je postoupit ZM ke schválení.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 507/23
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny, a.s. vzala na vědomí zprávu
o postupu ekologizace kotle K4 a předběžné ceně tepelné energie na rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek
Bod č. 508/23
Rada města projednala zápis č. 9/17 z jednání bytové komise ze dne 22.11.2017 a přijala tyto
závěry:
k bodu 5. 2. revokovala usnesení č. 20, bod 425/20, podbod 2.5. ze dne 17.10.2017
a rozhodla nepodávat výpověď z nájmu bytu p. XXXX a pí XXX na adrese
Klatovy, Vrbova XX, z důvodu úhrady dlužné částky,
k bodu 5. 3. revokovala usnesení č. 20, bod 425/20, podbod 2.5. ze dne 17.10.2017
a rozhodla nepodávat výpověď z nájmu bytu paní XXXXX, na adrese
Klatovy, Niederleho XX, z důvodu úhrady dlužné částky a schválila
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 05.07.2018,
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s p. XXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, Masarykova
XX, s p. XXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy,
Masarykova XX, s pí XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám.
Míru XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou
uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Divadelní
XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1.6.

k bodu 1. 7.

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XX - Klatovy, Koldinova XX,
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k bodu 2.1.

k bodu 3
k bodu 5. 1.
k bodu 5. 2.
k bodu 6. 1.

XXXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXXX– Klatovy, nám. Míru XX,
XXXXXXX – Klatovy, Vrbova XX,
XXXXXXX - Klatovy, Gorkého XX,
XXXXXXX - Klatovy, Divadelní XX,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 18 - XXXXX,
- ubyt. jednotka č. 22 - XXXXX,
- ubyt. jednotka č. 30 - XXXXX,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 19, Zahradní
XX, Klatovy, s pí XXXXXX, bytem Žichovice XX, na dobu určitou 3 měsíce,
schválila podnájem k bytu č. 18 na adrese Klatovy, Plánická XX, pro XXXXX
na dobu určitou od 01.12.2017 do 30.11. 2018,
schválila podnájem k bytu č. 16 na adrese Klatovy, Plánická XX, pro XX
na dobu určitou od 01.12.2017 do 30.11.2018,
a/ vzala na vědomí, že po smrti pana XXX se nájemcem bytu
č. 16 na adrese Klatovy, Suvorovova XX stala pí XXXXXX,
b/ rozhodla podat výpověď z nájmu bytu č. 16 na adrese Klatovy, Suvorovova
XX pí XXXX,
c/ nedoporučila ZM schválit prodej bytu č. 16, Suvorovova XX, Klatovy
pí XXXX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 509/23
Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, přijetí dotace ve výši 80.000 Kč
z rozpočtu MŠMT ČR z programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol
tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ na technické zabezpečení budovy MŠ
Národních mučedníků čp. 192, Klatovy IV.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 510/23
1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí finančního
daru ve výši 15.000 Kč pro Azylový dům, Koldinova 276/II., 339 01 Klatovy, a to na nákup
potřeb pro děti klientů azylového domu (balíčky školních potřeb, pracovní sešity pro
předškoláky a školáky, jednorázové plenky, kosmetika pro nejmenší děti).
Dárce: DEVELOP - start, spol. s r. o., Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou,
IČO 26363143.
2. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s touto
darovací smlouvou.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 511/23
Rada města schválila program zasedání ZM konané 12.12.2017.
Bod č. 512/23
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Újezdec u Plánice,
zastoupenou starostou Milanem Moudrým (obec).
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Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře – poř. č. 660.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostou Ing.
Františkem Vlčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 661.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou Ing.
Josefem Srbem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 662.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dolany, zastoupenou starostou Ing.
Václavem Zemanem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 663.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou JUDr.
Zdeňkou Vlčkovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 664.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena Grid Service, s. r. o.
zastoupena Ing. Petrem Vaníkem a Marií Šárovou, DiS. (oprávněný) a Alešem Haisem,
Domažlice (investor).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Luby – STL plyn. řad. vč. přípojek, Hais, číslo stavby:
8800075004“ – poř. č. 665.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
Praha zastoupenou Dušanem Kubešem (oprávněný).
Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení a sloupkový rozvaděč – Plzeňská ul. – poř.
č. 666.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
Praha zastoupenou Dušanem Kubešem (oprávněný).
Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení a sloupkový rozvaděč – nábř. Kpt. Nálepky –
poř. č. 667.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
Praha zastoupenou společností ARANEA NETWORK a. s. Praha, zastoupenou Jaroslavem
Černým (oprávněný).
Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení a silový kabel, elektroměrový rozvaděč – Ke
spravedlnosti – poř. č. 668.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
Praha zastoupenou Dušanem Kubešem (oprávněný).
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Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení a sloupkový rozvaděč – Mánesova – poř.
č. 669.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností
OMEXOM GA Energo, s. r. o., zastoupená Šárkou Caklovou, Plzeň (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Domažlická, LIDL – VN, TS – poř. č. 670.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou
(nájemce).
Předmět smlouvy: st. parc. č. 3548 k.ú. Klatovy – poř. č. 671.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou
(nájemce).
Předmět smlouvy: parc. č. 3408/10 k.ú. Klatovy – poř. č. 672.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou
(nájemce).
Předmět smlouvy: st. parc. č. 6672 k.ú. Klatovy – poř. č. 673.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou (nájemce).
Předmět smlouvy: parc. č. 3756/1 k.ú. Klatovy – poř. č. 674.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou (nájemce).
Předmět smlouvy: parc. č. 235/1 k.ú. Klatovy – poř. č. 675.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou (nájemce).
Předmět smlouvy: parc. č. 3206/169 k. ú. Klatovy – poř. č. 676.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou (nájemce).
Předmět smlouvy: parc. č. 3792/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 677.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ORM/43/2017/Ko mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o. Plzeň, zastoupenou
jednatelem Ing. arch. Pavlem Boříkem.
Předmět smlouvy: změna čl. 4 a čl. 5 smlouvy – poř. č. 678.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ORM/36/2016/Vl mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a VODOPLAN s. r. o. Plzeň, zastoupena
jednatelem Ing. Jaroslavem Faiferlíkem.
Předmět smlouvy: změna čl. 5.2.4. smlouvy – poř. č. 679.
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Dodatek č. l ke smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (město) a Šance pro kočku, z. s. Sušice, zastoupený předsedkyní spolku Annou
Špačkovou (útulek).
Předmět dodatku: prodloužení smlouvy o spolupráci a změna sídla – poř. č. 680.
Smlouva o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace Praha, zastoupena Ing. Zdeňkem Kuťákem.
Předmět smlouvy: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ – poř.
č. 681.
Smlouva č. ORM/52/2017/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností Bíza Hilský Táborský Architekti s. r. o. Praha,
zastoupená Ing. arch. MgA. Jiřím Bízou (žadatel).
Předmět smlouvy: „Územní studie veřejných prostranství: ÚS.24 Klatovy – údolí Drnového
potoka“ – poř. č. 682.
Smlouva č. ORM/51/2017/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností OMGEVING evba, zastoupená Peterem Swyngedauw
(žadatel).
Předmět smlouvy: „Územní studie veřejných prostranství: ÚS.6 Klatovy – lokalita Nádražní,
Domažlická“ – poř. č. 683.
Smlouva č. ORM/50/2017/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Pavlem Hniličkou Architekti, s. r. o. Praha (žadatel).
Předmět smlouvy: „Územní studie veřejných prostranství: ÚS.3 – Plánické předměstí“ – poř.
č. 684.
Smlouva č. ORM/49/2017/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a MgA. Ing. arch. Michalem Fišerem, Praha (žadatel).
Předmět smlouvy: „Územní studie veřejných prostranství: ÚS.6 jih Klatovy – lokalita
Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí“ – poř. č. 685.
Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (směňující) a obcí Bolešiny, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Sommerem
(směňující).
Předmět smlouvy: směna pozemkových parcel v k.ú. Slavošovice a k.ú. Klatovy – poř. č. 686.
Smlouva o zřízení služebnosti č. 1234/2017-SML mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy státním podnikem Praha,
zastoupen generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalem.
Předmět smlouvy: akce „SO 02.01 – Luby jih – kanalizace“ – poř. č. 687.
Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a AQUA PROCON, s. r. o. Brno, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Josefem
Šebkem, MBA a Ing. Radovanem Halounem, CSc.
Předmět smlouvy: změna čl. 3 a čl. 5 smlouvy – poř. č. 688.
Smlouva o převodu movitých věcí mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (přejímající) a Úřadem práce České republiky, zastoupeným ředitelem
Krajské pobočky v Plzni Ing. Zdeňkem Novotným.
Předmět smlouvy: bezúplatný převod movitého majetku – klimatizační zařízení – poř. č. 689.
Bod č. 513/23
1. Rada města schválila Tělocvičné jednotě SOKOL Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve
výši 50.000 Kč na zjištění nákladů k 150. výročí založení Sokola v Klatovech.
2. Rada města schválila Milanu Janouškovi, Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši
30.000 Kč na mezinárodní turnaje v tenisu.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadateli příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 514/23
Rada města schválila uzavření Smlouvy o umístění přístupového bodu k poskytování internetu
v nemovitosti Národních mučedníků 185, Klatovy IV.
Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 515/23
Rada města projednala nabídku Dětského nadačního fondu Plzeň na bezúplatný převod objektu
Doubrava do majetku města Klatov a uložila ORM ve spolupráci s OVÚP předložit RM zprávu
o rozsahu a stavu nabízeného majetku.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. P. Boublík
Bod č. 516/23
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši.
Bod č. 517/23
1. Rada města schválila předložený návrh odměn ředitelům MŠ a ZŠ.
2. Rada města uložila vedoucí OŠKCR zaslat na jednotlivá zařízení sdělení týkající se
jednotlivých výší odměn.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 518/23
Rada města se seznámila se zprávou o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Klatovy.
Bod č. 519/23
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 19. prosince 2017
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. 520/24
1. Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
2. Rada města uložila místostarostovi Ing. Křížovi předložit RM zprávu o vývoji legislativy
v oblasti teplárenství.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 521/24
1. Rada města se seznámila s návrhem společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. na
pokračování hornické činnosti v lomu Svrčovec.
2. Rada města uložila ORM předložit varianty majetkového řešení v lomu Svrčovec.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 522/24
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Nákup
velkoobjemových kontejnerů pro město Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – KOVO - HOLUB Nepomuk s.r.o.,
Záhoří 38, 335 01 Nepomuk, IČ: 26364891.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 1.444.000,00 Kč
bez DPH, 1.747.240,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 523/24
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Nákup
podzemních kontejnerů na separovaný odpad pro město Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – KORAMEX a. s., Pražská 268,
342 01 Sušice, IČ: 00117366.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
1.662.995,00 Kč bez DPH, 2.012.225,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 524/24
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Obnova aleje Křížová cesta, město
Klatovy“.
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Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Tomáš Hupač,
Táborová 447, 345 62 Holýšov, IČ: 71830979.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
241.832,20 Kč bez DPH, 292.617,20 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 525/24
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Vodovod a kanalizace Klatovy
- Točník“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových
stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
předmět plnění.
3.

Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy
s výhradou možnosti úprav dle požadavku poskytovatele dotace.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 29.01.2018 od 10:00 h 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
Petr Kodeš
Eva Slabá
Ing. Michal Vlček
Ing. Marie Smolařová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.02.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.02.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 526/24
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1.

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“.

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ACG-Real s.r.o., Radimova
622/38, 169 00 Praha 6, IČ: 27094359.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.728.750,77 Kč bez DPH, 6.931.788,43 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 527/24
Rada města uložila ORM a SNK, s. r. o. podat novou žádost o dotaci v rámci 37. Výzvy IROP
na akci „Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 391 – 393/III, Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. J. Adámková
Bod č. 528/24
1. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 16/2017
z Národního programu Životní prostředí MŽP na akci „Dětská zahrada pro MŠ Máchova,
Klatovy“ a uložila ORM ve spolupráci s Mateřskou školou Klatovy, Studentská zajistit
podání žádosti v termínu do 31.01.2018.
2. Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská čerpání fondu investic MŠ ve
výši 40.000,00 Kč na práce spojené s úpravou projektové dokumentace akce „Dětská
zahrada pro MŠ Máchova, Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 529/24
1. Rada města pověřila vedení města jednat se společností T-Mobile Czech Republik a. s.
o podmínkách jejich investičního záměru.
2. Rada města souhlasila se vzájemnou součinností při projektování akce T-Mobile Czech
Republic a.s. tak, aby byla maximálně využita metropolitní síť města a řešeno připojení
zbývajících objektů města na optickou síť.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 530/24
1. Rada města schválila předložený návrh Dílčí územní studie ÚS.13 – Klatovy - Fotbalgolf
a uložila OVÚP zajistit uložení této studie do evidence územně plánovací činnosti.
2. Rada města schválila přijetí daru zpracované Dílčí územní studie ÚS.13 – Klatovy –
Fotbalgolf do majetku města od FotbalPark Klatovy z. s., Suvorovova 594, Klatovy,
zastoupené Petrem Pelnářem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 531/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 04.12.2017.
Bod č. 532/24
1. Rada města schválila rozpočet (plán hospodaření) příspěvkových organizací města
pro rok 2018. Tímto se stává závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací
města pro rok 2018.
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2. Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města pro roky
2018 – 2020.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 533/24
1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok
2017.
2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací
města pro rok 2017, a to:
a) objem prostředků na platy,
b) odpisové plány.
3. Rada města schválila úpravu plánu hospodářské činnosti města pro rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 534/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 04.12.2017.
Bod č. 535/24
1. Rada města v pozici valné hromady městem založených společností s ručením omezeným
schválila valorizaci mzdového katalogu o 20 % s účinností od 01.01.2018.
2. Rada města v pozici valné hromady městem založených společností s ručením
omezeným schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele těchto společností
z důvodu valorizace měsíční odměny o 20 %.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 536/24
1. Rada města schválila podmínky veřejné výtvarně-architektonické soutěže na vytvoření
uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov – pomníku obětem 1. světové války.
2. Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné výtvarně-architektonické soutěže na vytvoření
uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov – pomníku obětem 1. světové války
s termínem vyhlášení 20. prosince 2017.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 537/24
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro výchovu vzdělávání a sport ze dne 11.12.2017
a přijal následující závěry:
1/ mimořádné dotace
a/
Dům dětí a mládeže Klatovy, žádost o dotaci na podporu pohárové taneční
soutěže – schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
b/
Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na závody neregistrovaných
plavců - doplnit žádost o požadovanou výši dotace,
c/
Tomáš Bastl, žádost o finanční podporu vánočního koncertu – schválila
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
d/
TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na úhradu nákladů na dopravu dospělých ve
2. lize šachu – schválila poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč,
e/
Miloš Kalousek, žádost o poskytnutí dotace na koupi sportovního invalidního
vozíku – schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a sepsat
s nimi příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
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Bod č. 538/24
1. Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch
z 29.11.2017.
2. Rada města doporučila ZM schválit pojmenování ulice v průmyslové zóně –
„Schiffauerova“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 539/24
1. Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání Komise pro územní rozvoj, urbanismus a
RMPZ z 11.12.2017.
2. Rada města uložila architektce města předložit vizualizaci rozšíření chodníku na západní
straně náměstí (barokní lékárna).
Zodpovídá: architektka města
Bod č. 540/24
Rada města projednala zápis č. 10/17 z jednání bytové komise z 13.12.2017 a přijala následující
závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická
XX s p. XXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, Plánická
XX s pí XXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Hálkova
XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská
XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou uhrazení
veškerého dluhu na nájemném a úroku z prodlení,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova XX, s pí XXXX na dobu určitou 3 měsíce, pod
podmínkou uhrazení veškerého dluhu na nájemném a úroku z prodlení,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická
XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická
3/I s p. Josefem Groesslem na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 10. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy, Plánická XX,
XXXXX – Klatovy, Divadelní XX,
XXXXX – Klatovy, nám. Míru XX,
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX
XXXXX - Klatovy, Suvorovova XX
k bodu 2. 1. schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 1 rok:
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k bodu 2. 2.
k bodu 2. 3.
k bodu 2. 4.
k bodu 3.

k bodu 4. 1.

k bodu 5. 1.

k bodu 5. 2.

k bodu 5. 3.

ubyt. jednotka č. 27 - XXXXX,
ubyt. jednotka č. 13 – XXXXX,
ubyt. jednotka č. 10 – XXXXX,
ubyt. jednotka č. 36 - XXXXX,
ubyt. jednotka č. 8 - XXXXXX,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 35, na adrese
Klatovy, Zahradní XX s pí XXX a p. XXXX
na dobu určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 3, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s p. XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 29, na adrese
Klatovy, Zahradní XX s p. XXXX na dobu určitou 3 měsíců,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 4, Zahradní
XX, Klatovy s pí XXXX, bytem Plzeňská 643/II, Klatovy na dobu určitou
3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Gorkého
XXX s pí XXXX, bytem Klatovy, Gorkého XX, pod podmínkou
uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 2 na adrese Klatovy, Gorkého XX,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Václavská XX s pí XXXX a p. XXXX bytem Plánická XX, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká XX s pí XXX, bytem Dešenice XX, na
dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na
částku
Kč 50.000,- Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 406 kat. A, 0+1. s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX s pí XXXX, bytem Kpt.
Nálepky XXX, Klatovy, na dobu neurčitou.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 541/24
Rada města projednala zápis č. 4/17 z jednání komise pro nebytové prostory z 11.12.2017
a přijala následující závěry:
1. neschválila uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru ve čp. XX, Václavská
ul. s panem XXXX,
2. schválila v nebytovém prostoru XX náměstí Míru - cukrárna, nájemce pí XXXX, od
XII/2017 nájemné v zóně č. 3 a rozhodla neúčtovat nájemné z nevyužívaného
technického zázemí do doby uvedení do provozu,
3. schválila uzavření nájemní smlouvy s MěÚSS Klatovy na sklad, zázemí v bývalé
výměníkové stanici č. 3 na dobu neurčitou, roční nájemné ve výši 19.032 Kč,
4. schválila prodloužení nájmu na nebytový prostor 174/I kostel – výstavní prostory
s Galerií Klenová na dobu určitou do 31. 12. 2019.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 542/24
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon
regionálních funkcí knihoven na rok 2018 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila přijetí
dotace na bankovní účet města a vypořádání dotace.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 543/24
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc listopad 2017.
Bod č. 544/24
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Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obdarovaný) a Zimním stadionem Klatovy, o. p. s., zastoupena ředitelem společnosti
Ing. Pavlem Kaňákem (dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod movitých věcí – poř. č. 690.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 04.11.2015 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Zimním stadionem Klatovy, o. p. s.,
zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Pavlem Kaňákem (nájemce).
Předmět smlouvy: změna odstavce č. 1 článku č. II, III – poř. č. 691.
Dohoda o ukončení smluvních vztahů mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a JUDr. Jaroslavem Vaňkem, Havlíčkův Brod (mandatář)
a VANLEX s.r.o. Praha 3 (příkazník).
Předmět smlouvy: ukončení mandátní smlouvy vč. plné moci – poř. č. 692.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.01.2006 mezi
městem Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ELEKTROWIN a. s.
Praha 4, zastoupena předsedou představenstva Ing. Romanem Tvrzníkem.
Předmět smlouvy: změna čl. II., III, odst. 1, písm c), čl. IV. odst. 1 písm. a) čl. V, odst. 1, 2 –
poř. č. 693.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a Silnice Klatovy a. s., zastoupena předsedou představenstva Ing.
Ladislavem Koláčným (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem pozemku k.ú. Bezděkov – poř. č. 694.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Marcelou Cuplovou, Klatovy (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. IX. Smlouvy – poř. č. 695.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 08.02.2014 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a EKONOMICKÉ SLUŽBY – BH, spol. s r. o.
Strakonice, zastoupená jednatelem Ing. Josefem Blatským (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změna čl. IV. smlouvy – poř. č. 696.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 05.02.2014 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Penny Paket s. r. o. Radonice (vypůjčitel).
Předmět dodatku: : změna čl. IV. smlouvy – poř. č. 697.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 13.02.2014 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a ORIS Praha, spol. s r. o. Praha,
zastoupená prokuristou Ing. Pavlínou Losinskou (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změna čl. IV. smlouvy – poř. č. 698.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 16.03.2016 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a W&P EURONOVA s. r. o. Plzeň,
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zastoupená jednatelem Radkem Novákem (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změna čl. IV. smlouvy – poř. č. 699.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemku z 10.09.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a
MLT, s. r. o., zastoupená Ing. Stanislavem Křiváčkem, Plzeň (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. IX. Smlouvy – poř. č. 700.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemku z 10.09.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a
ARBO, spol. s r. o. Klatovy (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. IX. Smlouvy – poř. č. 701.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku z 10.09.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel)
a Klatovskou stavební společností s. r.o., Klatovy (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. IX. Smlouvy – poř. č. 702.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemku z 10.09.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel)
Jiřím Křišťanem, Strakonice (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. IX. Smlouvy – poř. č. 703.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Ing. Reném Gőndőrem, Chudenín (budoucí
kupující).
Předmět dodatku: prodej pozemku k.ú. Klatovy – poř. č. 704.
Dohoda o ukončení smlouvy o organizaci výběrových řízení z 01.12.2016 mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností Naviga
Assistance, s. r. o. Praha 8, zastoupena jednatelem Milošem Blaškovanem.
Předmět dohody: ukončení smlouvy – poř. č. 705.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Petrem Lavičkou, Klatovy
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru na akci Snížení energetické náročnosti budovy
divadla v Klatovech – poř. č. 706.
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a
Petrem Kourou, DiS, Smědčice (koordinátor).
Předmět smlouvy: koordinátor BOZP na akci Snížení energetické náročnosti budovy divadla
v Klatovech – poř. č. 707.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Energy Benefit Centre a.s., zastoupenou
předsedou představenstva Ing. Miroslavem Hořejším (zhotovitel).
Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru na akci Snížení energetické náročnosti budovy
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divadla v Klatovech – poř. č. 708.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 22.12.2015 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a CZECH TIME MEDIA, s. r. o. Praha 4,
zastoupená jednatelem Milanem Vokálem (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změna čl. IV. smlouvy – poř. č. 709.
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 0200573402 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a ČEZ Prodej, a.s. Praha,
zastoupena Marinem Ludvíkem (obchodník).
Předmět smlouvy: dodávka plynu – poř. č. 710.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a
městem Sušicí, zastoupeným starostou města Bc. Petrem Mottlem.
Předmět dodatku: změna příloh Smlouvy – poř. č. 711.
Bod č. 545/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady města Klatov, s. r. o. z 15.11.2017.
Bod č. 546/24
a/ Rada města vzala na vědomí informaci o dalším postupu ve věci zimního stadionu.
b/

Ubytovna situovaná v objektu zimního stadionu bude od 01.01.2018 provozována v rámci
hospodářské činnosti města Správou nemovitostí Klatovy s. r. o.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Společnost Zimní stadionu Klatovy o. p. s. předloží na příští jednání RM základní finanční
plán společnosti na roky 2018 – 2020.
Zodpovídá: p. Ing. P. Kaňák
Bod č. 547/24
Rada města neschválila poskytnutí příspěvku organizaci FOKUS České Budějovice, z. ú. na
zajištění služby Bydlení K-PAX za rok 2017.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
c/

Bod č. 548/24
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodla
o poskytnutí peněžitých darů dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
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místostarosta
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