USNESENÍ č. 1
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 9. ledna 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Bod č. 1/1
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.

Bod č. 2/1
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 1. 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 30.01.2018 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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.02.2018 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
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Bod č. 3/1
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 30.01.2018 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
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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.02.2018 od 14:15 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. 4/1
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 3. část“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na
úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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, 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 30.01.2018 od 10:30 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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.02.2018 od 14:30 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. 5/1
Rada města schválila podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „Cyklostezky“ ze SFDI
pro rok 2018 na akci „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ a uložila
ORM zajistit podání žádosti v termínu do 15.01.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 6/1
Rada města schválila podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 71. výzvy OPŽP na realizaci
akce „Kanalizace – Dehtín“ a 73. výzvy OPŽP na realizaci akce „Vodovod – Dehtín“ a uložila
ORM ve spolupráci se ŠVAK, a. s. zajistit podání žádostí na oba projekty v termínu do
18.01.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 7/1
1. Rada města schválila znění návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček
z fondu rozvoje bydlení - 1. kolo.
2.

Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto
zveřejnit v místním tisku.

Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,
shromáždění podkladů a svolání komise je z F. Kocfelda a Ing. H. Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 8/1
Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů v roce 2017 předložené hospodářským
odborem. Rada města schválila pořádání pravidelných a výročních trhů i v roce 2018.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

3.

Bod č. 9/1
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 15.11.2017. Důvodem pro
zrušení zadávacího řízení je neposkytnutí součinnosti vybraného dodavatele pro podpis
smlouvy a ekonomické důvody. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je nedílnou
součástí usnesení.
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 zadavatele,
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace. Podmínkou pro vyhlášení nového zadávacího řízení je
uplynutí lhůty pro podání námitek proti Rozhodnutí o zrušení.

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
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 jejího zasedání v budově radnice čp. 62,
1. patro, zasedací místnost č. dv. 9. Termín bude upřesněn a stanoven ve Výzvě pro podání
nabídek.
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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 jejího zasedání v kanceláři vedoucí
ORM.

7.

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

Bod č. 10/1
Rada města schválila finanční plán společnosti Zimní stadion Klatovy, o. p. s. na roky
2018 – 2020.
Bod č. 11/1
Rada města schválila ceník za ubytovací služby v Ubytovně na zimním stadionu dle předloženého
návrhu s platností od 1. 1. 2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 12/1
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie za měsíc prosinec 2018.
Bod č. 13/1
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství
Klatovy s. r. o., z 19.12.2017.
Bod č. 14/1
Rada města schválila uvedení Městské knihovny Klatovy, příspěvkové organizace, jako
možného dědice v závěti zůstavitele p. Charlese Karla Šrámka, 31 Prospect Crescent,
Kalamunda WA 6076, Australia.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 15/1
1. a) Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v č. p. X, Plánická
ul., Klatovy dohodou s pí XXXXXXX ke dni 15. 2. 2018.
b) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v č. p. X, Plánická
ul., Klatovy s pí XXXXXXX, účel užívání sběrna prádla a opravna obuvi.
2.

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 10 v č. p. X, Hálkova ul.,
Klatovy, s p. XXXXXXX.
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Zodpovídá: pí. Ing. J. Adámková
Bod č. 16/1
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pořadatel) a společností EDWARD TOMAS PRODUCTION s. r. o. Praha 10 (ETP).
Předmět smlouvy: vystoupení Ondřeje Rumla s pianistou – poř. č. 712.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a XXXXXX, Točník XX, Klatovy (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/94, k.ú. Klatovy – poř. č. 713.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a XXXXX, Masarykova XX, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: stp. č. 4160 a pp.č. 3405/3 k.ú. Klatovy – poř. č. 714.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s. r. o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Městským ústavem
sociálních služeb Klatovy, zastoupeným ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem budovy v Cibulkově ul. 4/III – poř. č. 715.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4/2017 z 16.6.2017 mezi městem
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s. r. o., zastoupenou jednatelkou
Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a XXXXX, Běhařov XX (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. III a čl. IV smlouvy – poř. č. 716.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s. r. o., zastoupenou jednatelkou
Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Galerií Klatovy/Klenová, zastoupenou ředitelkou
Hanou Kristovou (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. X. - poř. č. 717.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a XXXXXXX, Mánesova XX, Klatovy (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 2746/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 718.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a XXXX, K Vodojemu XX, Klatovy (nájemce).
Předmět dodatku: změna bodu 3. Smlouvy – poř. č. 719.
Pojistná smlouva č. 6667600201 o pojištění vozidel – FLOTILA mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Kooperativa pojišťovna,
a. s. Vienna Insurance Group, zastoupena Ing. Pavlem Křečkem a Ing. Michalem Hesem
(pojistitel).
Předmět smlouvy: pojištění vozidel – poř. č. 720.
Bod č. 17/1
Rada města schválila bezúplatné převzetí věcných darů na pořádání Městského bálu Klatovy,
který se koná 17.02.2018.
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Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 18/1
Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech kronikářský zápis za rok
2016.
Bod č. 19/1
1. Rada města schválila zahraniční cestu do partnerského města Polevskoj v termínu
04.02. – 12.02.2018 ve složení: Mgr. Rudolf Salvetr, Ing. Martin Kříž, MUDr. Michal
Janek.
2.

Rada města schválila zahraniční cestu na veletrh cestovního ruchu do Bratislavy v termínu
24.01. – 25.01.2018 ve složení: Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová.

Bod č. 20/1
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 23. ledna 2018
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. 21/2
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 22/2
1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních pozemků pp. č. 3427/1, 6565 a
382/1 o celkové výměře 744 m2 v k. ú. Klatovy za cenu 1.500,00 Kč/m2, tj. celkem
1.116.000,00 Kč + DPH společnosti SP consulting spol. s r. o., IČ 26407434, Zábělská
646/89, p. Plzeň.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 967/43 o výměře cca 25 m2
v k. ú. Klatovy vlastníkům sousedních nemovitostí manželům XXXXXXX, Mánesova X,
Klatovy za cenu smluvní (obvyklou) 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 25.000,00 Kč.

3.

Rada města doporučila ZM revokovat své usnesení z 13.12.2017 a schválit prodej části pp.
č. 3411/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Klatovy za cenu 600,00 Kč/m2, tj. celkem cca
6.000,00 Kč do majetku XXXXX, Čínov XX, 339 01 Klatovy.
Rada města nedoporučila ZM schválit výkup nemovitostí pp. č. 44/2, 45/4, 43, 266
a stp. č. 35 o celkové výměře 4 491 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, 128 00
Praha 2 za cenu 2.830.500,00 Kč.
b) Rada města nedoporučila ZM podat nabídku do výběrového řízení s následnou aukcí na
prodej nemovitostí pp. č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp. č 35 o celkové výměře 4 491 m2 v
k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, 128 00 Praha 2 s nabídkovou cenou
2.830.500,00 Kč v termínu do 22.02.2018.

4. a)

5.

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 3666/2, 4242/399,
4005/2, 4242/401, 4242/670, 4242/677 o celkové výměře 1 539 m2 v k. ú. Klatovy, pp. č.
11/13, 11/22, 11/28 o celkové výměře 1 657 m2 v k. ú. Habartice u Obytců, pp. č. 239/34,
239/38 o celkové výměře 552 m2 v k. ú. Kvaslice a pp. č. 596/1 o výměře 546 m2 v k. ú.
Střeziměř od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy,
163 00 do majetku města.

6.

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků: obecní pp.č. 1532/2 a 1648/22
o celkové výměře 1 704 m2 v k. ú. Klatovy za soukromé pp. č. 954/115, 954/116 a část
954/5 o celkové výměře cca 511 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví XXXXXX, Mánesova
XX, Klatovy III., bez finančního doplatku.

7.

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků: části obecní pp. č. 1089 o výměře
3 640 m2 v k. ú. Luby za soukromou pp. č. 698/28 o výměře 3 640 m2 v k. ú. Malá Víska
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8.

9.

u Klatov v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, Školní 219, p. Štěpánovice a XXXX, Luby
XX, p. Klatovy, bez finančního doplatku.
Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 1927/37 o výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Klatovy
p. XXXXXX, Tolstého XX, 339 01 Klatovy pro účely udržování a zřízení patovacího
greenu za cenu 800,00 Kč/rok, na dobu 2 let.
a) Rada města rozhodla o propachtování zemědělských pozemků pp. č. 781 a 782/15 v k. ú.
Luby o celkové výměře 2 856 m2 za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok na dobu neurčitou od
XXXXX, Měchurova XX, Klatovy a XXXXX, Nerudova XX, Stříbro.
b) Rada města rozhodla o výpůjčce propachtovaných pozemků SDH Luby za účelem
využití jako tréninkové hřiště, za údržbu.

10. Rada města rozhodla o pronájmu pozemku pro umístění reklamních panelů v Puškinově
ulici dobu určitou do 31.03.2018 za cenu smluvní ve výši 20.000,00 Kč/panel/rok + DPH
v platné výši společnosti W&P EURONOVA, s. r. o., Nádražní 14, 301 00 Plzeň.
11. Rada města neschválila výpověď smlouvy o výpůjčce pp. č. 6785 a části pp č. 2594/2
v k. ú. Klatovy o celkové výměře 1 056 m2 XXXX, Chaloupky čp. XX, Klatovy.
12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání MK
pro umístění elektrické přípojky NN v ulici Dragounská v obecní pp. č. 3456/9 v k. ú.
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku v ulici Dragounská v
Klatovech na obecní pp. č. 3456/9 v k. ú. Klatovy za účelem uložení elektrické přípojky
NN pro pp. č. 422/10 v k. ú. Klatovy.
13. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 1335/13 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 – Podhůrecká, č. p. 233 NN“ 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 (dle současně platného ceníku za 1.000,00 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 23/2
1. Rada města neschválila prodloužení kanalizačního řadu pro připojení pozemků pp. č. 72/1
ve vlastnictví XXXXX a pp. č. 76/5 a 2354 ve vlastnictví XXX v rámci projektu „Vodovod,
kanalizace Točník“ na náklady města Klatov.
2.

Rada města schválila vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek pro připojení
pozemků pp. č. 237 ve vlastnictví XXXXX, pp. č. 229 a 232 ve vlastnictví XXXX a pp. č.
246/1 ve vlastnictví XXXXX v rámci projektu „Vodovod, kanalizace Točník“ na vlastní
náklady žadatelů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 24/2
Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 25/2
Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 26/2
Rada města pověřila ORM jednat se společností EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská
637/79a, 460 01 Liberec o prodej části pp. č. 1860/23 v k. ú. Klatovy a části pp. č. 177/1 v k. ú.
Štěpánovice u Klatov o celkové výměře cca 55 678 m2 za smluvní cenu 1.000,00 Kč/m2..
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 27/2
1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 01/2018.
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 dotace
na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní pro Oblastní Charitu Klatovy za období od
II. pololetí 2017 v celkové výši 120.011 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 28/2
Rada města vzala na vědomí zápis z finanční komise z 22.01.2018.
2.

Bod č. 29/2
Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2018 akci
„Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“.
Rada města schválila Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci akcí
města a ŘSD ČR za předpokladu schválení akce v rozpočtu investičních akcí města pro rok
2018 zastupitelstvem města.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 30/2
Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2018 akci
„II/186 Klatovy, Plánická ulice-stavební úpravy“.
Rada města schvaluje Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky mezi městem Klatovy
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o. na obě akce za předpokladu schválení akce
v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2018 v zastupitelstvu města.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 31/2
Rada města doporučila ZM schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se novelizuje obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích dle varianty 2/ návrhu.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 32/2
1. Rada města se seznámila s žádostí XXXXX, týkající se pronájmu části pozemku stp. č.
3044/1 v k. ú. Klatovy pro základnovou stanici Vodafone CR.
2. Rada města uložila ORM jednat se společností Vodafone CR o jiném možném řešení.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 33/2
Rada města rozhodla o podání žádostí z dotačních programů Plzeňského kraje:
1. Program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje - památky: akce „čp.
62/I – restaurování lustrů – I. etapa“.
2.

Program Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018: akce
„Technické mapy města Klatovy“.

3.

Program Ochrana přírody 2018: akce „Ošetření památného stromu – Křištínský klen“.

4.

Program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje:
akce: a) Renovace válečného hrobu ev. č. 6092,
b) Změna úpravy vzhledu válečného hrobu ev. č. 6094.

5.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje: akce „Oprava fasády – Tajanov
čp. 14“
a uložila ORM ve stanovených termínech žádosti o dotace podat.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 34/2
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. ORM/31/2016/Sl z 14.08.2017,
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby, s. r. o. na akci : „COH Klatovy –
stavební úpravy čp. 782/III“.
Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů a navýšení ceny díla o vícepráce nad
rámec SoD ve výši 154.813,00 Kč bez DPH.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění a uplatnění
smluvní pokuty za neschváleného poddodavatele ze seznamu, firmu PSP Profi s. r. o.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 35/2
Rada města vzala na vědomí informaci o uplatnění smluvní pokuty na základě uzavřené
smlouvy o dílo č. ORM/18/2017/Ko z 04.05.2017 na akci „Stavební úpravy technologie SCZT
Pod Hůrkou, Klatovy – II.etapa“ a souhlasila s jejím uplatněním od 06.09.2017–30.10.2017
včetně, tj. za 55 kalendářních dní.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 36/2
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „DpS Klatovy –
oprava nouzového, signalizačního a komunikačního systému“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka účastníka zadávacího řízení – Hitel s.r.o., ul. 5. května 831, 339 01 Klatovy,
IČ: 26317672.
2.

Rada města uložila ředitelce MěÚSS ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu
2.348.000,00 Kč bez DPH, 2.700.660,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Bc. A. Kleinerová
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Bod č. 37/2
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Generel zásobování
vodou města Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –
Společnost VRV + SHDP, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, (společníci: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. – vedoucí společník, IČ: 47116901, Sweco Hydroprojekt a.s., IČ:
26475081).
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
1.915.000,00 Kč bez DPH, 2.317.150,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 38/2
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Kompaktor tuhých komunálních
odpadů“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových
stránkách.
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 –
váha kritéria 80 % a podle kritérií kvality, kterými jsou výše ceny za odkoupení stávajícího
kompaktoru (min. za částku 750.000,00 Kč bez DPH) – váha kritéria 10 %, lhůta dokončení
předmětu plnění (počet kalendářních dnů, o které bude zkrácen předpokládaný termín
dokončení předmětu plnění) – váha kritéria 5 %, rychlost nástupu servisního technika
k servisnímu zásahu po nahlášení závady či poruchy (telefonicky) v hodinách – váha
kritéria 5 %.

3.

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

4.

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

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62/I, 1. patro.
5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Vladimír Král, Ph.D
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 19.03.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6.

Rada města uložila ORM předložit RM 03.04.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 39/2
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 technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – 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.

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 předběžně 23.02.2018 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
Petr Kodeš
Eva Slabá
Petr Šobr
Zdeněk Wirth

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se předběžně 26.02.2018 od 14:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6.

Rada města uložila ORM předložit RM 06.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 40/2
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, část B“ 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

Náhradníci:
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se předběžně 14.02.2018 od 10:00 h jejího
zasedání v budově radnice čp. 62/I., 1. NP, 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
Peter Pošefka
Ilona Matoušová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se předběžně 16.02.2018 od 10:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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. 41/2
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zemních prací pro akci „Lanové centrum Klatovy“ firmě Klatovská stavební společnost
s.r.o., IČ 26357534.

6.

2.

Rada města uložila ORM uzavřít s firmou Klatovská stavební společnost s.r.o., IČ 26357534
smlouvu o dílo na zajištění zemních prací pro akci „Lanové centrum Klatovy“ za cenu
476.164,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 42/2
Rada města vzala na vědomí zápis z majetkové komise z 08.01.2018.
Bod č. 43/2
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 15.01.2018
Bod č. 44/2
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 finančního příspěvku ze
Zlatého fondu Triatlon klubu Klatovy ve výši 125 000 Kč pro rok 2018 a ve stejné výši pro rok
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 45/2
Rada města doporučila ZM schválit vyplacení příspěvku ve výši 63.000 Kč ZČU na projekt
Univerzity třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2017/2018.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 46/2
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 15.01.2018
a přijala následující závěry:
1. Spolek Klatovanů v Praze, žádost o dotaci na činnost spolku – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
2. Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na závody neregistrovaných plavců – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 2.600 Kč,
3. Šumavský spolek neslyšících v Klatovech, žádost o finanční podporu na sportovní hry u
příležitosti 30. výročí založení spolku – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000
Kč,
4. Folklorní spolek Šumava Klatovy, žádost o dotaci na opravu kontrabasu – rada města
poskytnutí dotace neschválila,
5. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy, žádost o finanční podporu soutěží
dětí – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 47/2
Rada města schválila Spolku Klatovanů v Praze převedení zůstatku nevyčerpané dotace z r. 2017
do r. 2018 ve výši 852 Kč. Finanční prostředky budou použity na údržbu a výzdobu hrobu
V. M. Kraméria v Praze.
Bod č. 48/2
Rada města vzala na vědomí složení školských rad v klatovských základních školách pro volební
období 2018 – 2020.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 49/2
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o plánovaných akcích konaných k 100. výročí
vzniku Československa.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
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Bod č. 50/2
Rada města doporučila ZM v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovit souhlas s uzavřením dohody o provedení práce
s p. Mgr. Jaroslavem Pletichou na hudební doprovod při svatebních obřadech a s pí Bc. Vlastou
Komaňskou na vítání občánků návštěvy jubilantů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 51/2
Rada města projednala zápis č. 1/18 z jednání bytové komise z 15.01.2018 a přijala následující
závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Plánická
XX, s pí XXXXXX a p. XXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, Plánická
XX, s pí XXXXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 3. schválila uzavření 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. 4, na adrese Klatovy, Plánická
XX s p. XXXXX a pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXX a p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 6. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy, Plánická XX
XXXXX – Klatovy, Koldinova 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. 34 – XXXXX
- ubyt. jednotka č. 5 – XXXXXX
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 2, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s p. XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 22, Zahradní
XX, Klatovy, s pí XXXX, bytem Koldinova XX, Klatovy na dobu určitou 3
měsíce,
k bodu 4.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Palackého
XX s p. XXXXX, bytem Klatovy, Palackého XX pod podmínkou uzavření
dohody o ukončení nájmu bytu č. 8 na adrese Klatovy, Palackého XX,
k bodu 5. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 112, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XX, s pí XXXXX, bytem Dolany XX, Klatovy,
na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na
částku Kč 50.000 Kč,
k bodu 5. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 404 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XX s pí XX, bytem Pod nemocnicí XX, Klatovy,
na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na
částku 50.000 Kč,
k bodu 5. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 410 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká XX s pí XXXXXX, bytem Třebýcina XX,
Švihov, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním
vyrovnání na částku 50.000 Kč,
k bodu 6. 1. Schválila podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická XX pro
pí XXXXXX na dobu určitou od 01.02.2018 do 30.11.2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 52/2
Rada města, v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s. r. o. schválila
finanční plán společnosti pro rok 2018.
Bod č. 53/2
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Bezděkov,
zastoupenou starostou obce Josefem Červeným (obec).
Předmět dodatku: změna čl. 1 a 3 Smlouvy – poř. č. 1.
Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (přejímající) a Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, zastoupený brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem (předávající).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod cisternové stříkačky – poř. č. 2.
Smlouva na výkon 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: akce „Stavební úpravy COH Klatovy“ – poř. č. 3.
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. Děčín, zastoupena jednatelem Jaroslavem
Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Podhůrecká čp. 233 NN“ – poř. č. 4.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem zastoupena společností
GridServices, s. r. o. Brno, zastoupena Ing. Petrem Vaníkem a Ivanou Puhlovskou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „PREL A-přeložka plynovodní přípojky, Klatovy – K Vodojemu, číslo
stavby: 8800085350“ – poř. č. 5.
Výpověď rámcové smlouvy č. EIDEL/18/062009 uzavřené 14.08.2009 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a eIdentity a.s. Praha 3,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Ladislavem Šedivým (poskytovatel).
Předmět smlouvy: zrušení přístupu do centrální evidence řidičů – poř. č. 6.
Smlouva o umístění zařízení č. SUZB/6036/2017 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (poskytovatel).
Předmět smlouvy: umístění rozhlasu, veřejné osvětlení, varovné a informační systémy – poř.
č. 7.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) XXXXX, Klatovy (prodávající).
Předmět smlouvy: pp. č. 4010 a stp. č. 3712 k. ú. Klatovy – poř. č. 8.
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Smlouva o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a MDZZ-Šumavan s. r. o. Mariánské Lázně, zastoupena jednatelem
společnosti Robertem Vaňkem.
Předmět smlouvy: parc. č. 3409/32 a 3422/36 k. ú. Klatovy – poř. č. 9.
Nájemní smlouva č. 2/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy
s. r. o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Jiřím Matějkou,
Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: nebytový prostor čp. 132, Hálkova ul. Klatovy V – poř. č. 10.
Dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (mandant) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., zastoupená
jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (mandatář).
Předmět dodatku: změna přílohy č. 2 nájemní smlouvy.
Bod č. 54/2
Rada města revokovala usnesení z 19.12.2017, bod 541/24/1 a schválila uzavření nájemní smlouvy
k nebytovému prostoru ve Václavské ul. XX s p. XXXXXX na dobu určitou do 31.07.2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 55/2
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 30. ledna 2018.
Bod č. 56/2
Rada města se seznámila s dopisem JUDr. M. Muchny, týkající se připomínek k vydanému
územnímu rozhodnutí na bytové domy ve Voříškově ul. v Klatovech a odpovědi na něj.
Bod č. 57/2
Rada města schválila zastupitelce města Mgr. Věře Tomaierové zahraniční studijní cestu –
Východní Slovensko, Maďarsko, Zakarpatí v termínu 19. května – 26. května 2018.
Bod č. 58/2
Rada města schválila zahraniční cestu na veletrh cestovního ruchu do Bratislavy v termínu
24.01. – 25.01.2018 ve složení: Mgr. Rudolf Salvetr, Peter Pošefka.
Bod č. 59/2
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 13. února 2018

Bod č. 60/3
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 61/3
Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje na akci „Vlastivědné muzeum Klatovy – oprava a nátěr oken – I. etapa“ a
uložila ORM žádost podat ve stanoveném termínu do 19.02.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 62/3
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM/45/2017/Sl z 19.10.2017,
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Pošumavská odpadová, s. r. o. na akci „Stavební
úpravy COH Klatovy“.
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o více práce ve výši 84.000,00 Kč bez DPH.
2.

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

Bod č. 63/3
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 1. část“.
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/I, 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
3.610.809,80 Kč bez DPH, 4.369.079,86 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 64/3
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 2. část“.
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/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.
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2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.717.155,41 Kč bez DPH, 6.917.758,05 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 65/3
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 3. část“.
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
1.129.927,13 Kč bez DPH, 1.367.211,83 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D.Pleskotová

Bod č. 66/3
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení - POHL cz, a. s. OZ Plzeň,
Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
58.595.096,76 Kč bez DPH, 70.900.067,08 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 67/3
Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledku geotechnického průzkumu podloží
chodníků na náměstí Míru v Klatovech vč. návrhu na výměnu tohoto podloží v tloušťce 40 cm.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 68/3
Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města pro rok
2018:
a/ objem prostředků na platy pro rok 2018,
b/ odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 69/3
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2018.
Bod č. 70/3
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s pí Ivanou Švecovou na nebytový prostor
sloužící k podnikání v č.p. 3-4/I, Plánická ul., roční nájemné 64.716 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 71/3
1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančních darů pro zařízení:
a/ Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy - finanční dar v celkové částce 18 720 Kč na
financování kulturních, společenských a zájmových akcí pořádaných klubem seniorů.
Dárce: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
b/ Domov pro seniory Újezdec - finanční dar v částce 6 800 Kč na financování kulturních
a společenských akcí klientů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním
postižením Újezdec.
Dárce: CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO: 26797283.
2.

Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími
smlouvami.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová

Bod č. 72/3
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva č. 005/18 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Alešova 1111, Mladá
Boleslav (zprostředkovatel).
Předmět dodatku: koncertní program v rámci AVON pochodu – poř. č. 12.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2971/2017-SML mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodí Vltavy,
státní podnik Praha, zastoupen generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: akce “Klatovy – retenční nádrže před ČOV“ – poř. č. 13.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s. r. o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)
a Ivanou Švecovou, Vídeňská 201, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru – poř. č. 14.
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (smluvní strana) a Českou spořitelnou
a.s. Praha 4, zastoupenou Ing. Petrem Holečkem a Ing. Martinem Peřinou (banka).
Předmět dodatku: změna čl. 3., 8., 10., 17., 18.“ Smlouvy“ a nově se přidává čl. 19 – poř. č. 15.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
HELIOS č. F-10-00717 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Asseco Solutions, a.s. Praha, zastoupena místopředsedou
představenstva Ing. Jiřím Hubem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 3, odst. 4, čl. 4, odst. 5, čl. 5, odst. 2, 3, 8, příloha č. 1, 2, 3
„Smlouvy“ – poř. č. 16.
Dohoda o využití objektu k výcviku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Česká republika – Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, zastoupené ředitelem plk. Mgr. Pavlem Krákorou (uživatel).
Předmět dohody: objekt čp. 58, Vančurova ul. – poř. č. 17.
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Bod č. 73/3
1. Rada města schválila:
a/ Konfederaci politických vězňů – pobočka 26, Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve
výši 30.000 Kč na zajištění pietních aktů.
b/ SH ČMS – okresní sdružení hasičů Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši
15.000 Kč na zajištění krajského kola hry Plamen, které se koná 8. - 10. června 2018.
c/ SH ČMS – okresní sdružení hasičů Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši
3.000 Kč na zajištění setkání členů Aktivu zasloužilých hasičů okresu Klatovy.
2. Rada města neschválila poskytnutí mimořádné dotace p. Miroslavu Stulákovi, nadační fond
Gaudeamus Cheb.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 74/3
Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou MAAD Group s.r.o., k podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III.
etapa“ tak, že námitkám v plném rozsahu vyhověla.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 75/3
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 20. února 2018
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. 76/4
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 77/4
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 2596/2 o výměře 138
m2 v k. ú. Klatovy za cenu 540,00 Kč/m2 tj. celkem 74.520,00 Kč + DPH XXXXXX,
Masarykova XX, p. Klatovy.
2.

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 688 o výměře 75 m2 v k. ú. Kydliny za
cenu smluvní 130,00 Kč/m2, celkem 9.750,00 Kč do majetku města od XXXXXX,
Kydliny XX, 339 01 Klatovy.

3.

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 na pp. č. 395/1, popř.
422/1 v k. ú. Klatovy – křižovatky ulici Aretinova a Vrbova v rámci akce: „Klatovy, TS
Sokolovna - TS Sodovkárna – KABEL VN“, s podmínkami hospodářského odboru
z 21.03.2017 a 04.12.2017.

4.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasí s provedením výkopových prací v pp. č. 4016, 4028/25 v k. ú.
Klatovy v souvislosti s realizací akce „IV-12-0012336, Klatovy, K Letišti 573 – TS, NN“
v termínu od 15.03.2018 do 31.03.2018 za vhodných klimatických podmínek, které
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.

5.

Rada města rozhodla o pronájmu částí pp. č. 1260/1 a 1261 v k. ú. Klatovy o celkové
výměře 800 m2 za cenu 1.119,00 Kč/rok + inflace na dobu určitou do 30.04.2026 XXXXX,
Pod Hůrkou XX, 339 01 Klatovy.

6.

Rada města neschválila pronájem části pp. č. 698/17 v k. ú. Klatovy o výměře 20 m2 za
cenu 2.000,00 Kč/rok + DPH v platné výši + inflace na dobu neurčitou XXXXX,
Sobětice XX, 339 01 Klatovy.

7.

a/ Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků pp. č. 709/11 a stp. č. 398 o celkové výměře
625 m2 v k. ú. Luby JUDr. XXXXX, Jiráskova XX, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.
b/ Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku pp. č. 709/12 o výměře 449 m2 v k. ú. Luby
XXXXX, Plzeňská XX, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.

8.

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve
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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, p. č. 1997/17 - kNN“
pp. č. 1997/2, 1998/8 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 161 bm zemního
vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 32.200,00 Kč + DPH v platné výši)
b/ k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 113/1 - NN“
pp. č. 129/1, 706/1, 762, 120/2, 113/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca
159 bm zemního vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 31.800,00 Kč + DPH
v platné výši)
c/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Dragounská, parc. č. 422/10 - NN“
pp. č. 3456/9 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 1 bm zemního vedení NN
(dle současně platného ceníku za 1.000,00 Kč + DPH v platné výši)
d/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Mánesova, parc. č. 954/20 - NN“
pp. č. 954/20 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 6 bm zemního vedení
NN a umístění 1 ks pilíře (dle současně platného ceníku za 2.900,00 Kč + DPH v platné
výši)
9.

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve
prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 185/1, 3405/12 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, NTL plynovodní přípojka Klimeš“
v rozsahu 13 bm nového plynovodu za jednorázovou úhradu ve výši 2.600,00 Kč + DPH
v platné výši.

10. a/ Rada města souhlasila s realizací akce „Luby, KT, parc. č. 757/16 - NN“ a souhlasila
s umístěním kabelového vedení NN kabelu v pp. č. 709/19, 813/1, 80/2, 757/3, 782/16
a umístění pojistkových skříní na pp. č. 870/1, 782/10, 761/7, 781/13 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 – komunikace na pp. č. 757/3, 80/2, 813/1, 870/1,
782/10 v k. ú. Luby za účelem uložení kabelu NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
s provedením výkopových prací v obecních pp. č. 198/1, 3405/3, 3407/11, 3407/3 v k. ú.
Klatovy společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a. s., Koldinova 672, Klatovy II
z důvodu oprav na vodovodu, v termínu od 12.03.2018 do 30.03.2018 za vhodných
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.
12. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
s provedením výkopových prací v obecní pp. č. 3913 v k. ú. Klatovy společnosti
GARDENLINE s. r. o., Litoměřice z důvodu přeložky veřejného osvětlení a napojení 2 ks
uličních vpustí na veřejnou kanalizaci v termínu od 20.02.2018 do 12.03.2018 za vhodných
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 78/4
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 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 úprava dílčího
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termínu plnění a změna ceny díla.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 79/4
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zakázky „Oprava střechy hangáru – letiště Chaloupky“ firmě Alfastav spol. s r.o.,
IČ 18236651.
Rada města uložila ORM uzavřít s firmou Alfastav spol. s r.o., IČ: 18236651 smlouvu o
dílo na zajištění realizace akce „Oprava střechy hangáru – letiště Chaloupky“ za cenu
764.107,00 Kč bez DPH, 924.570,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 80/4
1. Rada města vzala na vědomí informace o možnostech výběru provozovatele MHD
v Klatovech od 01.01.2020.
2.

2.

Rada města rozhodla o uzavření smlouvy s firmou B&C Dopravní systémy s.r.o.,
Husova 517, 411 17 Libochovice, IČ 28699572 na služby spojené s kompletní administrací
nadlimitní veřejné zakázky na služby “Výběr provozovatele MHD v Klatovech“ za cenu
120.000,00 Kč bez DPH, 145.200,00 Kč vč. DPH.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Výběr provozovatele MHD v Klatovech
– poradenské služby“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 150.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 81/4
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 7. výzvy MAS Pošumaví
na akci „Tupadly – chodník u silnice III/18515“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu
do 28.02.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
3.

Bod č. 82/4
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 chodníků na
náměstí Míru v Klatovech“.
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/I, 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
5.569.911,16 Kč bez DPH, 6.739.592,50 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 83/4
Rada města rozhodla o zamítnutí žádosti společnosti Lesní stavby, s.r.o. o snížení smluvní
pokuty za porušení ujednání ze Smlouvy o dílo č. ORM/31/2016/Sl z 14.08.2017 (neschválený
poddodavatel) na akci „COH Klatovy – stavební úpravy čp. 782/III.“
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 84/4
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zakázky „Zpracování změny ÚP č. 1“ firmě AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,
IČ 25086073.
2.

Rada města uložila ORM uzavřít s firmou AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,
IČ 25086073 smlouvu o dílo na zajištění realizace akce „Zpracování změny ÚP č. 1“
za cenu 384.280,00 Kč bez DPH, 464.978,80 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 85/4
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 4. 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:15 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I., 1. NP, 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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
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přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 86/4
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 „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 5. 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:30 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I, 1. NP, 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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 87/4
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,
Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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, 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 12.03.2018 od 11:00 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
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 15:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 88/4
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,
Niederleho ulice – výměna vodovodu a kanalizace“ 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 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:45 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
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 14:45 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6. Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 89/4
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, ulice
Dobrovského, Jiráskova a Plánická – opravy na vodovodu a kanalizaci“ 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
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 11:15 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
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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
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 15:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 90/4
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 05.02.2018.
Bod č. 91/4
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. HO-INV/01/2017, 18004-01
z 12.10.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci
„Tupadly-chodník u silnice III/18515“.
Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů.
2.

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

Bod č. 92/4
1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace pro r. 2018 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 07.03.2018.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 93/4
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 12.02.2018 a přijata tyto závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy, Plánická
XX s pí XXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Palackého
XX s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Palackého
XX s p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
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schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX s p. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou 6 měsíců pod
podmínkou uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
U Retexu XXX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Suvorovova XX s XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Divadelní
XX s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám.
Míru XX s pí XXXXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou
uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 11. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy, Plánická XXX,
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXX – Klatovy, Vrbova XX,
XXXXX – 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. 28 – XXXXX,
ubyt. jednotky č. 12 – XXXXX,
ubyt. jednotka č. 23 – XXXXX,
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 25, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 15, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s p. XXXXXXXX a pí. XXXXXXXXXX na dobu
určitou 3 měsíců,
k bodu 3. 1. neschválila přistoupení pí XXXXXXXXXX k nájemní smlouvě na byt č. 7,
Za Beránkem XXX, Klatovy, nájemce pí XXXXXXXX,
k bodu 4. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1+KK s příslušenstvím,
Klatovy, Plánická XX, s pí XXXXXXX bytem Pod Hůrkou XXXX,
Klatovy, na dobu určitou 1 rok,
k bodu 4. 2. a/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Niederleho XXX s pí XXXXXX, bytem Měchurova
XX, Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce,
b/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+1 se společnou koupelnou
s bytem č. 9, Klatovy, Niederleho XXX s pí XXXXXXX, bytem Janovice nad
Úhlavou XX, na dobu určitou 3 měsíce.
c/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, 1+1 se společnou koupelnou
s bytem č. 8, Klatovy, Niederleho XXXX s p. XXXXXX, bytem nám. Míru
XX, Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce.
k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+KK s příslušenstvím,
bezbariérový, Klatovy, Plánická XXXX s p. XXXXXXXXXXXXX, bytem
Podhůrecká XXX, Klatovy, na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 5.
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k bodu 5. 1.

k bodu 6. 1.
k bodu B.
k bodu C.

a/ vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 6, I. kat, 1+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická XX a garážovému stání ozn.
č. G 16 na adrese Klatovy, Plánická XX,
b/ schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6, I. kat, 1+kk s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Plánická XXX s Mgr. XXXXXXXXX, trvale bytem
Nevolice XX, 344 01 Domažlice, s platností od 1. 4. 2018 na dobu určitou
1rok s automatickou prolongací při splnění podmínek nájemní smlouvy,
c/ schválila uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G16, na adrese
Klatovy, Plánická XXX s Mgr. XXXXXXXXXX, trvale bytem Nevolice
čp. XX, 344 01 Domažlice, s platností od 1. 4. 2018 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací při splnění podmínek nájemní smlouvy,
schválila podnájem bytu č. 12 na adrese Klatovy, Plánická XX pro
p. XXXXXXXX na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019,
schválila ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Klatovy XX
s pí XXXXX, bytem Klatovy, Koldinova XX, ke dni 30. 4. 2018,
schválila záměr pronajmout nebytové prostory na adrese
Klatovy, Plánická 3/I,
Klatovy, Vídeňská 6/IV,
Klatovy, Tyršova 241/IV.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 94/4
Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro rok 2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 95/4
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání o poskytnutí dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje na projekt „Hrajeme si (nejen) s papírem 2018“ do titulu „Podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“, případné přijetí dotace a její
vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 96/4
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pokrytí
nákladů spojených s organizací sympozia „Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků“
a konference „Barokní jezuitské Klatovy 2018“.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 97/4
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o využití systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) TBG Klatovy s.r.o.,
zastoupena Ing. Romanem Pánkem a Ing. Jiřím Žihlou (původce odpadu).
Předmět smlouvy: systém komunálního odpadu – poř. č. 17.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)
a XXXXX, Za Beránkem XX, Klatovy II (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru,Václavská ul. XX, Klatovy I – poř. č. 18.
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Smlouva o uměleckém vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Věrou Kestřánkovou – dechová kapela
CHODOVARKA (umělec).
Předmět smlouvy: vystoupení na akci Dny evropského dědictví – poř. č. 19.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou Jižani, Č. Budějovice, zastoupená manažerem
Mgr. Milanem Baštou (kapela).
Předmět smlouvy: vystoupení na akci Zahájení turistické sezóny – poř. č. 20.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí v Klatovech,
zastoupenou Mgr. Olegem Makhnevem (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změna čl. II, čl. V, odst. 1, Smlouvy – poř. č. 21.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a MgA. Václavem Štochlem, Třemošná (zhotovitel).
Předmět plnění: opravy hrobu s litinovým krucifixem - kaple sv. Michaela – poř. č. 22.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem (smluvní strany).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Dragounská, par.c č. 422/10 – NN“ – poř. č. 23.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem (smluvní strany).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Mánesova, parc.č. 954/20 – NN“ – poř. č. 24.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena společností MV Projekt
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, p.č. 1997/17 – kNN – poř. č. 25.
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 MV Projekt
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Točník, KT, parc. č. 113/1 – NN – poř. č. 26.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy IV, K Čínovu, p.č. 3179/128 – kNN – poř. č. 27.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou
JH projekt s.r.o., Klatovy, zastoupena jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy. Plánická, 3034/1, Ferus-kNN – poř. č. 28.
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou
JH projekt s.r.o., Klatovy, zastoupena jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Střeziměř, KT, Střeziměř 18-kann – poř. č. 29.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices,
s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ivanou Puhlovskou (oprávněný) a Petrem Klimešem,
Klatovy, Komenského 5 (investor).
Předmět smlouvy: akce „ Klatovy NTL plynovodní přípojka Klimeš, číslo stavby: 9900092266“
– poř. č. 30.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
zastoupená společností ARANEA NETWORK a.s., zastoupenou Terezou Domorázkovou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce 16010-035136 048_2015_P_KT_BD K Činovu_16 BJ_MET – poř.
č. 31.
Smlouva o ubytování č. U01/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. MILTOM
servis s.r.o., zastoupená jednatelem Milošem Tomanem (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy – poř.
č. 32.
Smlouva o ubytování č. U02/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. Aspesy
CZ, s.r.o., zastoupená jednatelem Vadymem Formanyukem (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy – poř.
č. 33.
Smlouva o ubytování č. U03/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. MIFROST
s.r.o., zastoupená jednatelem Miroslavem Oláhem (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy.
Smlouva o ubytování č. U04/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. JAJA spol.
s r.o., zastoupená jednatelkou Janou Jamborovou (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy – poř.
č. 35.
Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. Praha,
zastoupenou Ing. Miro Rathouským (pojišťovna).
Předmět dodatku: změny v rozsahu pojistného krytí s účinností od 01.01.2018 – poř. č. 36.
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Smlouva o užití archiválie ÚAZK mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Zeměměřický úřad, zastoupen
vedoucí obchodního oddělení Ing. Renatou Novákovou (úřad).
Předmět smlouvy: práva užít data ve formě digitálního produktu – poř. č. 37.
Smlouva č. ORM/8/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a MgA. Ing. arch. Michalem Fišerem, Praha (žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.1 Klatovy – Hradební
okruh, ÚS.6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí – poř. č. 38.
Smlouva č. ORM/9/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., Praha
(žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.3 – Plánické
předměstí – poř. č. 39.
Smlouva č. ORM/10/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností OMGEVING cvba, zastoupená Petrem
Swyngedauwem (žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.6 sever Klatovy –
lokalita Nádražní, Domažlická – poř. č. 40.
Smlouva č. ORM/11/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Bíza Hilský Táborský Architekti s.r.o.,
zastoupena Ing. arch. MgA. Jiřím Bízou (žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.24 Klatovy – údolí
Drnového potoka – poř. č. 41.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem(pronajímatel) a W & P EURONOVA s.r.o., Plzeň, zastoupená jednatelem Radkem
Novákem (nájemce).
Předmět smlouvy: 3 ks reklamních panelů – poř. č. 42.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Gardenline s.r.o. Litoměřice, zastoupena Ing. Lukášem
Krulichem a jednatelem společnosti Ing. Milošem Náprstkem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna bodů 4. 2. a 5. 1. Smlouvy – poř. 43.
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem(příkazce) a B&C Dopravní systémy s.r.o. Libochovice, zastoupena jednatelkou
Ing. Ivou Novotnou (příkazník).
Předmět smlouvy: zpracování podkladů VZ – poř. č. 44.
Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: stavba v lokalitě Na Bělidle 363, Klatovy – poř. č. 45.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: Luby, parc. č. 874/5 – poř. č. 46.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: Luby, parc. č. 807/4 – poř. č. 47.

Bod č. 98/4
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 5
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 6. března 2018

Bod č. 99/5
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 100/5
1. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „96 bj. Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“ na pp. č. 3179/85, 3179/96,
3179/90, 3179/128, 3179/130, 3179/131, 3179/167 v k. ú. Klatovy dle předložené
dokumentace.
2.

Rada města rozhodla o přijetí daru staveb veřejného charakteru do majetku města od
Klatovské stavební kanceláře s. r. o., Dělená 957/1, Praha 5:
- kanalizace PP UR DN 400 SN 10 v délce cca 112,4 bm,
- kanalizace PP UR2 DN 300 SN10 v délce cca 25,0 bm,
- kanalizace PP UR2 DN 250 SN 10 v délce cca 64,3 bm,
- kanalizace PP UR2 DN 200 SN 10 v délce cca 9,3 bm,
- vodovodní řad TLT DN 100 v délce cca 101,0 bm,
- rozvody veřejného osvětlení CYKY 4Bx10 mm v celkové délce cca 748 bm vč.
21 lamp,
- zpevněné plochy (komunikace, chodníky, parkovací stání, plochy pro kontejnery
a ostatní) v rozsahu cca 6 000 m2,
- sadové úpravy v rozsahu cca 4 300 m2.
3. Rada města doporučila ZM schválit dar částí pp. č. 3179/96, 3179/128, 3179/131
a 3179/167 v k. ú. Klatovy zastavěných stavbami veřejného charakteru od Klatovské
stavební kanceláře s. r. o., Dělená 957/1, Praha 5, resp. Ing. Zbyňka Červeného, Alešova
829, Klatovy II., popř. právních nástupců do majetku města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 101/5
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 19.02.2018
a přijala tyto závěry:
1/ mimořádné dotace
a/ Bowle 09 – pétangue klub Klatovy, žádost o dotaci na činnost klubu – schválila
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
b/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – žádost o dotaci na soutěž mladých
zdravotníků - schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
c/ Triatlon klub Klatovy, žádost o dotaci na přespolní běh „Husínský kros“ schválila
poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
d/ Šumavský spolek neslyšících v Klatovech, žádost o dotaci na provoz spolku - schválila
poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč,
e/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, žádost o dotaci na „Oceňování
bezpříspěvkových dárců krve“ - schválila poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč,
f/ TJ Sokol Klatovy – Šachklub, žádost na dopravu závodníků – l. pol. - schválila
poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč,
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g/ SK Volejbal Klatovy, žádost na dopravu – 1. liga - schválila poskytnutí dotace ve výši
45.000 Kč,
h/ Klub Křišťál Klatovy, žádost o dotaci na výstavy a částečnou úhradu počítače schválila poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč,
i/ Klub chovatelů exotického ptactva, žádost o dotaci na pořádání výstavy - schválila
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 102/5
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 „Mercandinovy
sady – obnova historického parku, III. etapa, část B“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Gardenline s.r.o., Šeříková
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 27263827.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.875.465,86 Kč bez DPH, 7.109.313,69 Kč vč. DPH.

3.

Rada města uložila ORM jednat o snížení rozsahu díla o 1 ks vodního odpočívadla
a předložit RM 20.3.2018 dodatek č. 1 ke smlouvě.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 103/5
Rada města uložila ORM jednat se společností T-Mobile o doložení analýzy využití připojení od
potencionálních uživatelů (marketingová studie), doložení bližší specifikace rozsahu výkopů a
využití metropolitní sítě v majetku města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 104/5
1. Rada města vzala na vědomí informace o poskytování sociálních služeb v sociální ubytovně,
azylovém domě a noclehárně.
2. Rada města souhlasila se zrušením sociální služby – Azylový dům, Koldinova 276/II,
Klatovy s účinností od 01.01.2019.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 105/5
Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 21.02.2018.
Bod č. 106/5
Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 1/18 z 26.02.2018
a přijala tyto závěry:
1. neschválila zvýšení nájemného z nebytových prostor o procentuální část, vyjadřující míru
inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2017,
2. schválila pronájem nebytového prostoru č. 32, Vídeňská 6/IV, Klatovy pí Pavlíně Baierlové
na provozovnu Studio Vacushape,
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3. schválila záměr pronájmu nebytového prostoru Klatovy, Balbínova 59/I, vinárna.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 107/5
Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o nočním klidu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 108/5
1. Rada města doporučila ZM schválit návrh vyhlášky č. 2/2018, která stanoví školské obvody
ZŠ zřízených městem Klatovy pro školní rok 2018/2019.
2. Rada města vzala na vědomí termín zápisu děti do 1. tříd ZŠ, který se koná 30.04.2018.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 109/5
Rada města vzala na vědomí zprávu o končícím 6 letém období výkonu práce ředitelů ZŠ a MŠ.
Bod č. 110/5
Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, čerpání rezervního fondu ve výši
120.050 Kč na nákup kompenzačních pomůcek do speciálních tříd MŠ.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 111/5
1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančních darů v celkové částce 3.120 Kč pro
Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy na financování kulturních, společenských a
zájmových akcí pořádaných s klubem seniorů.
Dárce: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími
smlouvami.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 112/5
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy na provoz elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek s firmou QCM, s.r.o.
Zodpovídá: p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 113/5
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o dílo – stavební práce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.
zastoupenou generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (objednatel č. 1) a Silnice Klatovy a.s.,
zastoupena předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „II/186 Klatovy, Plánická ulice“ – poř. č. 48.
Smlouva o zajištění programu – pořadu – umělce – umělců mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Janou Matějkovou, Na Výsledku II,
Praha 4 (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění vystoupení Ivo Šmoldase a Jany Rychterové na akci Brány památek
dokořán – poř. č. 49.
Smlouva o poskytnutí servisních služeb mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a QCM, s.r.o. Brno, zastoupena jednatelem Ing. Davidem
Horkým (poskytovatel).
Předmět smlouvy: servis + pronájem programu pro zadávání VZ – poř. č. 50.
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Smlouva o poskytnutí servisních služeb mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a QCM, s.r.o. Brno, zastoupena jednatelem Ing. Davidem
Horkým (poskytovatel).
Předmět smlouvy: konfigurace a nastavení programu pro zadávání VZ – poř. č. 51.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena Grid Services, s.r.o.,
zastoupena Vendulou Englmaierovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Kounicova +1, číslo stavby: 7700072398“ –
poř. č. 52.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena Grid Services, s.r.o.,
zastoupena Vendulou Englmaierovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Kounicova +1, číslo stavby: 7700072397“ –
poř. č. 53.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a Českou poštou, s.p. Praha 1, zastoupen Mgr. Janem Píckou
(nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem části pozemků, na kterých jsou umístěny poštovní schránky –
poř. č. 54.
Bod č. 114/5
Rada města schválila Memorandum o spolupráci mezi Mikroregionem Šumava-západ a městem
Klatovy.
Bod č. 115/5
1. Rada města doporučila ZM rozdělit dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2018:
a/ 297 tis. Kč na akci Oprava fasád vč. nátěru na čp. 1/IV, Klatovy,
b/ 63 tis. Kč na akci Oprava fasád (v přízemí) na čp. 155/I,
c/ 140 tis. Kč na akci oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na čp.
36/I.
2.

Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve
výši 119 tis. Kč na realizaci akce Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských
prvků na čp. 36/I.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 116/5
Rada města se seznámila s žádostí o umístění pamětní desky MUDr. Karla Fleischmanna
a doporučila opětovně tuto žádost projednat v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ.
Rada města pověřila místostarostu Ing. M. Kříže informovat žadatele.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 117/5
Rada města se seznámila s dopisem společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. ve věci prodeje
obecních pozemků v lomu Svrčovec a trvala na prodeji obecních pozemků za cenu 1.000 Kč/m2.
Rada města uložila ORM informovat žadatele.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 118/5
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 20. března 2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bod č. 119/6
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 120/6
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 3653/2 o výměře cca 310 m2 v k. ú.
Klatovy za cenu obvyklou 300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 93.000,00 Kč do spoluvlastnictví
XXXXXXXX, K Čínovu XX, Klatovy a XXXXXX, Drahlín XX, Drahlín.
2.

Rada města nedoporučila ZM schválit bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Řakom –
staveb na stp. č. 46, 52, 51, 44, 45, 48, 50, 49 a 47, bez zastavěných pozemků, stp. č. 36 vč.
objektu trafostanice z vlastnictví Dětského nadačního fondu Plzeň, Kardinála Berana 16,
Plzeň do majetku města.

3.

Rada města rozhodla o výkupu technické infrastruktury vybudované u domů B, C a F
v rámci akce: Atrium park Hůrka od společnosti STAFIN Klatovy s. r. o., Edvarda Beneše
31, Plzeň do majetku města takto:
- komunikace na pp. č. 1465/34 v k. ú. Klatovy a veřejné zeleně na pp. č. 1465/35
v k. ú. Klatovy (u domu B) za kupní cenu 1.000,00 Kč vč. DPH,
- komunikace na pp. č. 1465/34 v k. ú. Klatovy a veřejné zeleně na pp.č. 1465/39
v k. ú. Klatovy (u domu C) za kupní cenu 1.000,00 Kč vč. DPH,
- komunikace na pp. č. 1465/38 v k. ú. Klatovy, veřejná zeleň na pp. č. 1465/38
v k. ú. Klatovy, vodovodní řad DN 100 mm v délce 126 m a kanalizační řad DN
250 mm v délce 136 m na pp. č. 1465/1, 1465/2, 1465/38, 3537/2 a 1465/30
v k. ú. Klatovy (u domu F) za kupní cenu 1.000,00 Kč vč. DPH.

4.

Rada města rozhodla o pronájmu pozemku pp. č. 3687/1 v k. ú. Klatovy pro umístění
reklamních panelů v Puškinově ulici na dobu určitou do 31.12.2019 za cenu
20.000,00 Kč/panel/rok + DPH v platné výši + inflace společnosti W & P EURONOVA,
s. r. o., Nádražní 14, 301 00 Plzeň.

5.

Rada města rozhodla o pronájmu pozemku pp. č. 2479/5 v k. ú. Klatovy pro umístění
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2019 za cenu 7.500,00 Kč/panel/rok + DPH +
inflace.

6.

Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících smluv o výpůjčce pro umístění
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2019 dle návrhu.

7.

Rada města neschválila Společenství vlastníků jednotek domu čp. 51, Sobětice, Klatovy
pronájem části pp. č. 55/13 v k. ú. Sobětice u Klatov.

8.

Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 664/2, 664/3, 675 a 691/28 o celk. výměře 2 098 m2
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9.

v k. ú. Točník u Klatov na dobu neurčitou za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok + inflace XXXXX,
Točník XX, p. Klatovy.
a/ Rada města souhlasila s realizací akce „Točník KT parc. č. 15/7-NN“ a souhlasila
s umístěním kabelového vedení NN v pp. č. 707/18, 708/19, 707/20, 707/44, 2338, 756,
758, 37/3, 37/4, 15/4, 15/3, 15/6, 15/8, 708/2, 708/18 a stp. 109 v k. ú. Točník u Klatov
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města
k zásahu do chráněné komunikace – komunikace na pp. č. 707/18, 708/19, 707/20,
707/44, 708/18 v k. ú. Točník u Klatov za účelem uložení kabelu NN společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

10. Rada města souhlasila s uložením podélné + kolmé vodovodní přípojky do pp. č.3934/3
v k. ú. Klatovy pro areál na pp. č. 755/3 v k. ú. Klatovy s napojením do vodoměrné šachty
na pozemku a v majetku SŽDC.
11. a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „IE-12-0007170 Tajanov Lázně KT – VN, TS, NN“ na nemovitostech ve svém
vlastnictví - stp. č. 4203, pp. č. 1509/12, 1509/14, 3547/12, 4217/32, 4217/5, 1512/6,
1509/10, 3547/42 a 3547/9 v k. ú. Klatovy, s podmínkami hospodářského odboru
a TSMK.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby
a smíšené stezky pro chodce a cyklisty z asfaltového povrchu v ul. Dr. Sedláka na pp.
č. 3547/9 a 3547/42 v k. ú. Klatovy z důvodu uložení nového kNN, resp. VN v rámci
akce: „IE-12-0007170 Tajanov Lázně KT – VN, TS, NN“.
12. a/ Rada města souhlasila s připojením na místní komunikaci v ulici Havlíčkova v obecní
pp. č. 898/56 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského
odboru.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku v ulici Havlíčkova
v Klatovech na obecní pp. č. 898/56 v k. ú. Klatovy za účelem výměny obrubníku za
přejezdový pro pozemkovou parcelu č. 898/32 v k. ú. Klatovy.
13. a/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku v ul. Havlíčkova na
pp. č. 898/56 v k. ú. Klatovy z důvodu přemístění pilíře sdělovacího vedení a přepojení
sdělovacího vedení.
b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. v pozemcích
pp. č. 898/41, 898/56 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení (2 x HDPE trubka, 4 x
metalický kabel, elektro kabel) a 2 x pilíře pro akci „RVDSL
1716_C_P_KLTV245_KLTV1HR_MET“ v rozsahu cca 75 bm zemního vedení
a umístění dvou pilířů 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 16.000,00 Kč + DPH v platné výši).
2

14. 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. Otín u Točníku – „Otín KT, st. 40 - NN“
pp. č. 263/1, 273/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 199 bm zemního
vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 39.800,00 Kč + DPH v platné výši)
2) k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice, KT, p. č. 13/9 - NN“
pp. č. 445 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 10 bm zemního vedení NN (dle
současně platného ceníku za cca 2.000,00 Kč + DPH v platné výši)
15. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. v pozemcích pp.
č. 954/82, 954/16 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup
k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení (2 x HDPE trubka,
1 x metalický kabel) a 1 x pilíř pro akci „RVDSL 1716_C_P_KLTV2218_KLTV1HR_MET“
v rozsahu cca 22 bm zemního vedení a umístění jednoho pilíře 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 4.900,00 Kč +
DPH v platné výši).
16. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. 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 STL plynovodu pro akci „96 b.j. Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa – přeložka
STL plynovodu“ v rozsahu cca 4 bm 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 1.000,00 Kč + DPH v platné výši)
s požadavkem na vyjmutí nefunkčního plynovodu v celé trase.
17. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. Praha v pozemcích pp. č. 3557/4,
3557/3, 2010/7, 2010/5, 3557/40, 2001/14, 2001/5, 3557/45, 1975/8, 1972/64, 1972/6,
1972/65, 1972/66, 1972/67, 1927/2, 4164/26, 1927/27, 1960/8, 4164/24, 1927/28, 1927/14,
4164/42, 4164/20, 1927/16, 1927/12 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení
(1 x chránička PE 110 mm) a 4 ks kabelových komor pro akci „Klatovy, Airweb, Pod
Borem – optický kabel - část 2 – Koldinova-ČOV“ v rozsahu cca 460 bm zemního vedení
a umístění 4 ks kabelových komor 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 94.000,00 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 121/6
1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení KORAMEX a.s., Pražská
268, 342 01 Sušice, IČ 00117366 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
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dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Nákup podzemních
kontejnerů na separovaný odpad pro město Klatovy“ z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek stanovených zadavatelem a v souladu s § 48, odst. 9 zákona. Rozhodnutí o
vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2.

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 „Nákup
podzemních kontejnerů na separovaný odpad pro město Klatovy“.
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka
zadávacího řízení – SILNICE NEPOMUK s.r.o. U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČ
26342812.

3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
1.845.998,00 Kč bez DPH, 2.233.658,00 Kč vč. DPH.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Nákup podzemních kontejnerů na
separovaný odpad pro město Klatovy“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou
2.300.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 122/6
Rada města rozhodla o podání žádostí z dotačních programů Plzeňského kraje následovně:
1. Program vodohospodářské infrastruktury 2018, akce „Spolufinancování projektu –
Kanalizace Klatovy – Točník“,
4.

2.

Program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“,
akce „JSDHO Točník, příspěvek“, „JSDHO Tupadly, příspěvek“ a „JSDHO Klatovy,
příspěvek“,

3.

Program „Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji v roce 2018 –
1. výzva“, akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“
a uložila ORM ve stanovených termínech žádosti o dotace podat.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 123/6
Rada města schválila podání žádostí o dotaci do programů PRV a PRV - MAS na realizaci
projektu „Rekonstrukce lesní cesty – Hůrka“ a uložila ORM zajistit podání žádostí ve
stanovených termínech.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 124/6
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 „Klatovy,
Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské vodovody a kanalizace
a.s., Koldinova 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
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1.894.766,33 Kč bez DPH, 2.292.667,26 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č.125/6
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 „Klatovy,
Niederleho ulice – výměna vodovodu a kanalizace“.
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka
zadávacího řízení – VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, KLATOVY III,
33901, 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
2.319.139,98 Kč bez DPH, 2.806.159,38 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 126/6
1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení Lesní stavby, s.r.o.,
Palackého 764, 340 22 NÝRSKO, IČ: 64834042 z účasti v zadávacím řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní
řízení „Klatovy, ulice Dobrovského, Jiráskova a Plánická – opravy na vodovodu a
kanalizaci“ 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 stavební
práce v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy,
ulice Dobrovského, Jiráskova a Plánická – opravy na vodovodu a kanalizaci“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské vodovody a kanalizace
a.s., Koldinova 672, 339 01 KLATOVY II, IČ 25232100.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
3.388.857,37 Kč bez DPH, 4.100.517,42 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 127/6
1. Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu RB 1. kolo v celkové výši
110.000,00 Kč.
2. Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení 1. kolo zápůjček
z Fondu RB po schválení ZM.
3. Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po schválení ZM.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 128/6
1. Rada města schválila znění návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček
z Fondu RB - 2. kolo.
2. Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto
zveřejnit v místním tisku.
3. Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,
shromáždění podkladů a svolání komise p. Františka Kocfeldu a Ing. Hanu Chalupovou.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
3.
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pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 129/6
1. Rada města vzala na vědomí zprávu o klatovské pouti v roce 2018 a uložila HO zajistit
její organizaci v termínu od 06.07. do 08.07.2018.
2.

Rada města schválila znění 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 schválila výši poplatku dle vyhlášky č. 1/2018 o místních poplatcích:
• nám. Míru - občerstvení 100 Kč/m2/den,
• „Staročeský trh“ - 100 Kč/m2/den,
• prodej vlastních výrobků spojený s ukázkou řemeslné výroby - 50 Kč/m2/den,
• Plánická ul. - 100 Kč/m2/den.

4.

Rada města schválila text poptávkového řízení na zajištění občerstvení.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 130/6
Rada města schválila předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro MHD Klatovy a dohodu
o úhradě ztráty formou dotace na rok 2018 ve výši 4.065.239,00 Kč.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 131/6
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Kompaktor tuhých komunálních
odpadů“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AWP, s.r.o., Okružní 635, 252 42
Osnice – Jesenice u Prahy, IČ: 26762854.
2.

Rada města uložila jednateli OHK, s.r.o. ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu
9.230.000,00 Kč bez DPH, 11.168,300,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 132/6
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, III. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Gardenline s.r.o., Šeříková
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 27263827.
2.

3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
25.864.158,00 Kč bez DPH, 31.295.631,00 Kč vč. DPH.
Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/14/2018/Kč na
akci „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa“ týkající se prodloužení
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platnosti rozvazovací podmínky do 31.05.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 133/6
1. a) 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“. Důvodem zrušení jsou ekonomické
důvody. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je nedílnou součástí usnesení.
b) Rada města rozhodla o realizaci akce v r. 2019 (nebo 2020) a uložila ORM předložit
návrh na vyhlášení nové VZ RM v termínu do 02.05.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 134/6
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Stavební úpravy technologie SCZT – Pod
Hůrkou, Klatovy – III. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Společnost ERDING–
TRANSMIX BETON, Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO – společná účast dodavatelů
ERDING, a.s., IČ 25512455 a TRANSMIX BETON, s.r.o., IČ 49790129 na základě
Smlouvy o společnosti.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
11.654.346,43 Kč bez DPH, 14.101.759,18 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 135/6
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Dodávka IT infrastruktury pro město
Klatovy“ formou zveřejnění ve Věstníku VZ, Ústředním věstníku EU, na Profilu
zadavatele, 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.

3.

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

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit jejího zasedání 10.05.2018 v 10:00 h 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
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Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Bc. Josef Kinský
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se jejího zasedání 16.05.2018 ve 14:00 h
v kanceláři vedoucí ORM.
6.

Rada města uložila ORM předložit RM nejpozději 29.05.2018 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Modernizace městského informačního
systému MěÚ“ do rozpočtu města s částkou 12.000.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 136/6
1. Rada města se seznámila se záměrem společnosti T-Mobil Czech Republic a.s. v Klatovech
„INSCZ 86005 Klatovy“ na období 2018 až 2022 a rozhodla o předložení doplněné zprávy
na zasedání ZM konané 27.03.2018.

7.

Rada města potvrdila platnost požadavku města na úhradu poplatku za zřízení věcného
břemene vedení telekomunikační sítě ve výši 200,00 Kč/bm společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. pro akci „INSCZ 86005 Klatovy“, v souladu se Sazebníkem za uložení
inženýrských sítí a jiného vedení a staveb do pozemků ve vlastnictví města Klatovy,
schváleným RM 08.07.2014.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 137/6
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 05.03.2018.

2.

Bod č. 138/6
1. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat
závěrečný účet města za rok 2017 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 31.12.2017.

3.

Rada města doporučila ZM schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2017 v
hlavní činnosti po zdanění ve výši 44.874.672,64 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření
minulých let a v činnosti hospodářské (ve výši 7.982.629,38 Kč) ve výši 2.849.433,18 Kč
na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části
(5.133.196,20 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
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Bod č. 139/6
1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření řízených
organizací města za rok 2017 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových
organizací tyto závěry plnit.
2.

Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2017
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 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

Bod č. 140/6
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 02/2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 141/6
Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru
ze dne 19.03.2018.
Bod č. 142/6
1. Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na
území města Klatovy pro r. 2018“ dle předloženého návrhu komise.
2. Rada města projednala žádosti o mimořádné dotace a přijala tyto závěry:
a/ Junák – středisko Javor, z.s., táborový vodní systém – schválila poskytnutí dotace ve výši
15.000 Kč,
b/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy, propagace města Klatovy na akcích SDH – doplnit
vyčíslené náklady na akce,
c/ BMX + mini bugy Klatovy z.s., závod dětských moto bugy – schválila poskytnutí dotace
ve výši 12.000 Kč,
d/ Lukáš Kadlec, Strongman Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
e/ Svaz zdravotně postižených – ŠUMAVA z.s., kulturní a vzdělávací činnost, akce, nájem
schválila poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč,
f/ Zuzana Havlíková, žádost o dotaci na uspořádání 4. ročníku módní přehlídky (zvuk,
technika) – poskytnutí dotace neschválila,
g/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů Klatovský pohár –
Velkorážní puška – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč,
h/ SRPDŠ při ZUŠ Klatovy, žádost o dotaci na Oblastní festival dětských divadelních
souborů – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
i/ Okresní rada AŠSK ČR Klatovy, žádost o dotaci na organizování sportovních soutěží MŠ,
ZŠ a SŠ okresu Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
j/ Geometry Global s.r.o., žádost o dotaci na pořádání cyklistických závodů – poskytnutí
dotace neschválila,
k/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením – pobočný spolek Klatovy, žádost
o příspěvek na zajištění akcí pro mentálně postiženou mládež – schválila poskytnutí
dotace ve výši 20.000 Kč
l/ Klub přátel Klatovska, z.s., žádost o dotaci na údržbu kostela sv. Anny (nájem, pořádání
akcí, soutěže dětí) – schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč,
m/ Pulsar, z.s., žádost o dotaci na pořádání projektu SLAVNOST (tanečně –výtvarné dílo) –
schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
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n/ Atletika Klatovy – Pavel Matejčík, žádost o dotaci na pořádání závodů Klatovská desítka
– schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
o/ Cyklistický klub Angels MTB, žádost o dotaci na dopravu závodníků – schválila
poskytnutí dotace ve výši 47.500 Kč,
p/ Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání, žádost o dotaci na konferenci – schválila
poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč,
r/ SPORT CLUB Klatovy – oddíl florbalu, žádost o dotaci na dopravu – schválila poskytnutí
dotace ve výši 10.000 Kč,
s/ Dům dětí a mládeže Klatovy, žádost na rekonstrukci prostor pro kroužek RC auto
modelářů – schválila poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 143/6
Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého fondu Folklornímu
spolku Šumava Klatovy ve výši 150.000 Kč na pořádání XXV. Mezinárodního folklorního festivalu
Klatovy 2018.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 144/6
Rada města vzala na vědomí zprávu OŠKCR o čerpání příspěvku na částečnou úhradu zimního
výcvikového kurzu žáků klatovských základních škol (škol. rok 2017/2018).
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 145/6
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 12.03.2018.

Bod č. 146/6
Rada města projednala zápis z bytové komise č. 3/18 z 12.03.2018 a přijala následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Hálkova
XX s pí XXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Cibulkova
XX s pí XXXXX a p. XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s p. XXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská
XX, s pí XXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova XX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova XX, s pí XXXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíce pod
podmínkou uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
Niederleho XX, s pí XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická
XX s p. XXXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou opravení
škod v bytě,
k bodu 1. 10. neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
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Plánická XX s pí XXXXXXX,
k bodu 1. 11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 12. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXXXX - Klatovy, Plánická XX,
XXXXXXX – Klatovy, Rozvoj XX,
XXXXXXX – Klatovy, Hálkova XX,
XXXXXXX – Klatovy, Jiráskova XX,
XXXXXXX – Klatovy, Jiráskova 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. 9 – XXXXXX,
- ubyt. jednotky č. 33 – XXXXXX,
- ubyt. jednotka č. 4 – XXXXXX,
- ubyt. jednotka č. 29 – XXXXXX,
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na adrese
Klatovy, Zahradní XX s p. XXXXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dluhu,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 21, na adrese
Klatovy, Zahradní XX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 3. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,
Pražská XX s pí XXXXXXXXXXX, bytem Suvorovova XXXX, Klatovy,
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 3. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 0+1 se společným soc.
zařízením, Klatovy, Palackého 3/II s p. XXXXX, bytem U Slunce XX, Klatovy,
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 3. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, 1+KK s příslušenstvím,
Klatovy, Koldinova XX s p. XXXXXXXX, bytem Alešova XXXX, Klatovy,
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 4. 1. schválila podnájem k bytu č. 18 na adrese Klatovy, Plánická XX pro
pí XXXXXXX a p. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.04.2018
do 30.11.2018,
k bodu 4. 2. schválila podnájem garážového stání č. 19 na adrese Klatovy, Plánická XX
pro pí XXXXX na dobu určitou od 01.04.2018 do 30.11.2018,
k bodu 4. 3. schválila podnájem k bytu č. 19 na adrese Klatovy, Plánická XX pro
pí XXXXXXXXX a její dceru XXXXXX na dobu určitou od 01.04.2018 do
30.11.2018.
k bodu 4. 5. schválila podnájem garážového stání č. 3 na adrese Klatovy, Plánická XX,
pro XXXXXX na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.12.2018.
k bodu 4. 6. schválila podnájem k bytu č. 14 na adrese Klatovy, Plánická XX pro pí
XXXXXXXX na dobu určitou od 01.04.2018 do 30.11.2018,
k bodu 5. 1. doporučila ZM schválit prominutí poplatku z prodlení a úroku z prodlení pí
XXXXXve výši 50 %,
k bodu 5. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Suvorovova
XX s pí XXXXXXXXXX na dobu určitou 1 rok, pod podmínkou uzavření
dohody o ukončení nájmu bytu č. 19 na adrese Klatovy, Suvorovova XX.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 147/6
a/ Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb podnájem prostor Klubu seniorů,
Klatovy, Plánická 208/I za úplatu 100Kč/1 hod pro aktivity neziskových spolků.
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Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Rada města uložila SNK opětovně jednat s žadatelkou o pronájmu nebytových prostor
restaurace, Plánická čp. 3-4/I, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 148/6
Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. 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 2018 ve výši 120.000,00 Kč z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a současně
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
Bod č. 149/6
Rada města se seznámila s návrhy soutěžní komise výtvarně-architektonické soutěže na
vytvoření díla do veřejného parteru města Klatov - pomník obětem 1. světové války – Klatovy
a uložila místostarostovi Ing. Křížovi projednat doporučení komise.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
b/

Bod č. 150/6
Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, výjimku z počtu dětí pro školní
rok 2018/2019 v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 151/6
Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení výběru dodavatele konvektomatu do školní
jídelny ZŠ Klatovy, Čapkova ul.
Zodpovídá: pí PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 152/6
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu „Obědy do škol
v Plzeňském kraji“ ve školním roce 2018 – 2019.
Zodpovídá: pí PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 153/6
Rada města schválila výjimku z Pravidel města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a schválila uzavření smlouvy na provedení opravy fasády a nátěru budovy čp. 1/IV,
Hostašova ul. s firmou Štuko Ars s.r.o., Klatovy za cenu 593.828,00 Kč bez DPH.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 154/6
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc únor 2018.
Bod č. 155/6
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy čerpání fondu investic ve výši
63.163,80 Kč na nákup mycího stroje pro čištění podlahových krytin v Kulturním domě
Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 156/6
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
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texty předložených uzavíraných smluv:
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Media Marketing services a.s. Praha 2, zastoupená finančním ředitelem
Davidem Krzokem (společnost).
Předmět smlouvy: rozhlasové vysílání - 7. Avon pochod Klatovy – poř. č. 55.
Dohoda o ukončení smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Petrem Kourou, DiS. (zhotovitel).
Předmět smlouvy: ukončení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – akce
„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 56.
Dohoda o ukončení smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Petrem Lavičkou, Projekce – engineering –
konzultace (zhotovitel).
Předmět smlouvy: ukončení činnosti technického dozoru – akce „Snížení energetické náročnosti
budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 57.
Dohoda o ukončení smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Energy Benefit Centre a.s. Praha, zastoupená
předsedou představenstva Ing. Miroslavem Hořejším (zhotovitel).
Předmět smlouvy: ukončení činnosti autorského dozoru – akce „Snížení energetické náročnosti
budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 58.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices,
s.r.o. Brno, zastoupená Mgr. Pavlínou Duškovou a Vendulou Englmaierovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Lidická + 1, číslo stavby: 7700071397“ – poř.
č. 59.
Dohoda mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)
a JUDr. Karlem Baumrukem, Pražská 25, Klatovy (advokát).
Předmět dohody: ukončení dohody o poskytování právních služeb – poř. č. 60.
Smlouva o poskytování právních služeb mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a JUDr. Karlem Baumrukem, Pražská 25, Klatovy (advokát).
Předmět smlouvy: poskytování právních služeb – poř. č. 61.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o.,
Praha zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Pod Borem – optický kabel – část 2 – Koldinova ČOV“ – poř. č. 62.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
zastoupenou společností ARANEA NETWORK a.s. Praha, zastoupenou Jaroslavem Černým
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce RVDSL 1716_C_P_KLTV2218-KLTV1HR_MET (ul.Zahradní) – poř.
č. 63.
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
zastoupenou společností ARANEA NETWORK a.s. Praha, zastoupenou Jaroslavem Černým
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce RVDSL 1716_C_P_KLTV245-KLTV1HR_MET (ul. Havlíčkova) –
poř. č. 64.
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., zastoupenou společností ENERGON
Dobříš s.r.o., zastoupenou Ing. Stanislavem Křivánkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Otín KT, st. 40 – NN“ č. IV/12-0012756/VB/01 – poř. č. 65.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou ProjektEL s.r.o., zastoupená jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, p.č. 13/9 – NN“ č. IV-12-0012603/1/VB – poř. č. 66.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň, zastoupená Šárkou Caklovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Rozvodna Klatovy Zahradní, VN“ č. IE-12-0005567/VB/001 – poř.
č. 67.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy IV, K Čínovu, p.č. 3179/128- kann – poř. č. 68.
Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou Radkem Kadlecem (objednatel č. 1) a Antonínem
Beckem, Meclov (poskytovatel).
Předmět smlouvy: akce „II/186 Klatovy, Plánická ulice“ – poř. č. 69.
Smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
p.o., zastoupenou Bc. Pavlem Panuškou (objednatel č. 1) a Ing. Ivanem Černým, Plzeň
(dodavatel).
Předmět smlouvy: akce „II/186 Klatovy, Plánická ulice“ – poř. č. 70.
Smlouva o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou Bc. Pavlem Panuškou (objednatel č. 1) a společností
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Klatovy, zastoupenou Ing. Tomášem Macánem (dodavatel).
Předmět smlouvy: akce „II/186 Klatovy, Plánická ulice“ – poř. č. 71.
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Dodatek č. 11 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).
Změna: bod 2.1., 3.1., 3.2. – poř. č.72.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Muzeem Chodska
v Domažlicích, zastoupené ředitelem Mgr. Josefem Nejdlem (půjčitel).
Předmět smlouvy: Čeští světci v šumavské lidové podmalbě – poř. č. 73.
Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p. o., 3/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel)
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupené ředitelem Mgr. Lubošem
Smolíkem (půjčitel).
Předmět smlouvy: Čeští světci v šumavské lidové podmalbě – poř. č. 74.
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů č. VS/NMP 19/2018 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou
Adámkovou (vypůjčitel) a Západočeským muzeem v Plzni, zastoupené ředitelem
PhDr. Františkem Frýbou (půjčitel).
Předmět smlouvy: podmalba na skle – NMP 23378 – poř. č. 75.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 6/2018 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. J. Adámkovou
(pronajímatel) a společností GEMA ART GROUP a.s. Praha, zastoupenou Ak. mal. Zdeňkem
Fučíkem (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru čp. 59, Klatovy I – poř. č. 76.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices,
s.r.o. Brno, zastoupená Mgr. Pavlínou Duškovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Školní + 1, číslo stavby: 7700072698“ – poř.
č. 77.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a společností RENTAL DEALING s.r.o. Plzeň,
zastoupená jednatelkou Bc. Lenkou Halmovou (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 78.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a MASO WEST s.r.o. Praha, zastoupená jednatelem
Ing. Stanislavem Kopáčkem (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 79.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a SJM Ladislavem Ezrem, Štěpánovice (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 80.
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Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a Ing. Josefem Tuškem, Klatovy (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 81.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a Romanou Řeřichovou, Klatovy (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 82.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a Petrem Pojarem, Klatovy (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 83.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a Janem Jandou, Točník (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP– poř. č. 84.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a Martinem Kopeckým, Strážov (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 85.
Smlouva o pořízení změny ÚP č. 1 Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a Petrem Bartlem, Klatovy (navrhovatel).
Předmět smlouvy: podíl úhrady nákladů na změnu ÚP – poř. č. 86.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Václavem Aškou a Marií Aškovou, Klatovy.
Předmět smlouvy: p.p.č. 709/12 k.ú. Luby – poř. č. 87.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a JUDr. Miroslavem Čížkem a Libuší Čížkovou, Klatovy.
Předmět smlouvy: p.p.č. 709/11 k.ú. Luby – poř. č. 88.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Sborem dobrovolných hasičů Luby u Klatov, zastoupený starostou
Ladislavem Kaiserem.
Předmět smlouvy: p.p.č. 781 a 782/15 k.ú. Luby – poř. č. 89.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (nájemce) a Jaroslavem Červenkou, Stříbro a Marie Červenkovou, Klatovy
(pronajímatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 781, 782/15, k.ú. Luby – poř. č. 90.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ing. Miroslavem Pánkem, Nýrsko (nájemce).
Předmět smlouvy: pp.č. 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7, 2597/8, k.ú. Klatovy – poř. č. 91.
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. zastoupenou Petrem Grohoĺem (vlastník).
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Předmět smlouvy: „Přeložka I/27 – obchvat Klatov – právo k provedení stavby“ – poř. č. 92.
Smlouva směnná se smlouvou darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Mgr. Marií Naušovou, Tajanov a Marií
Zwiefelhoferovou, Tajanov (dárce).
Předmět smlouvy: směna pozemku Třešňovka – Pokrývadla ve Štěpánovicích – poř. č. 93.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a společností Aerotech Czech s.r.o. Klatovy, zastoupená jednatelem Julianem
Gerhardem Schemppem (kupující).
Předmět smlouvy: prodej pozemku v PZ Pod Borem – poř. č. 94.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)
a Miroslavem Marcinkiewiczem, Klatovy (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce technologie chlazení na zimním
stadionu v Klatovech“ – poř. č. 95.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ALGOTECH a.s. Praha, zastoupená předsedou představenstva Františkem
Zemanem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: poskytnutí analytické a konzultační služby dle GDPR – poř. č. 96.
Bod č. 157/6
Rada města schválila předložený program zasedání zastupitelstva města konané 27.03.2018.
Bod č. 158/6
Rada města neschválila Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s. slevu z ceny
ubytování na ubytovně zimního stadionu v Klatovech.
Bod č. 159/6
Rada města nedoporučila ZM schválit Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s.
prodloužení nočního klidu do 03:00 hodin v termínu 03.-09.04.2018.
Bod č. 160/6
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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ala

USNESENÍ č. 7
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 27. března 2018

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. 161/7
Rada města doporučila ZM navrhnout zástupce města Klatov do orgánů společnosti Šumavské
vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, IČ 25232100:
- do představenstva Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. XXXXX, bytem Tyršova XXX, Klatovy IV,
- do dozorčí rady Ing. Václava Chrousta, nar. XXXXX, bytem Koldinova XXX, Klatovy II.
Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta

1

ala

USNESENÍ č. 8
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. dubna 2018

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. 162/8
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 163/8
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 2018, 4. část“.
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.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
3.659.904,39 Kč bez DPH, 4.428.484,31 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 164/8
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 2018, 5. část“.
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/I, 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
3.242.951,12 Kč bez DPH, 3.923.970,86 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 165/8
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 „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ
Klatovy, Čapkova ulice“ 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
1

Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková

Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 18.04.2018 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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 23.04.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 02.05.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 166/8
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. ORM/45/2017/Sl z 19.10.2017,
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Pošumavská odpadová, s.r.o. na akci „Stavební
úpravy COH Klatovy “.
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 25.843,00 Kč bez DPH.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 167/8
1. Rada města schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro p.
XXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.12.2018.
2.

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 104, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká 832/III s p. XXXXXX, bytem Plánická XXX, Klatovy, na
dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku
50.000 Kč.

3.

a/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor Plánická čp. 3-4/I,
Klatovy s Andreou Pavezovou, účel využití kavárna.
b/ Rada města schválila slevu z nájemného po dobu 1 roku ve výši 30 %.

4.

Rada města schválila proplacení částky 98.683 Kč společnosti MA Group Restaurant s.r.o.
jako vyrovnání za provedené úpravy po dobu nájmu v nebytovém prostoru Plánická 3-4/I.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 168/8
Rada města schválila čerpání fondu investic Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 na:
a/ výměnu oken v MŠ Národních mučedníků – 3. etapa ve výši 970.000 Kč,
b/ zhotovení multifunkční prolézačky pro MŠ Podhůrecká ve výši 90.000 Kč.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 169/8
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 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. Jindřichem Šlechtou, restaurátorem, Horažďovice (zhotovitel).
Předmět smlouvy: restaurování kazatelny v kostele sv. Mikuláše v Lubech – poř. č. 97.
Smlouva na vystoupení kapely EXTRA BAND REVIVAL mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou EXTRA BAND REVIVAL,
zastoupenou Jaroslavem Soukupem, Šťáhlavy (kapela).
Předmět smlouvy: vystoupení 08.07.2018 na nám. Míru – poř. č. 98.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Andreou Pavezovou, U Retexu 619, Klatovy
III (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru Plánická 3-4/I, Klatovy – poř. č. 99.
Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy, s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (město) a Stavebním
a nájemním družstvem 60 b. j. Klatovy, zastoupené předsedou představenstva Tomášem
Denkem (pronajímatel) a Mgr. Milanem Mlezivou, Nevolice čp. 61, Domažlice (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem garážového stání – poř. č. 100.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. ORM/45/2017/Sl mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Pošumavskou odpadovou s.r.o. Klatovy, zastoupenou
Ing. Michaelem Skrbkem.
Předmět smlouvy: vícepráce – poř. č. 101.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebností č. 59/2018-SML mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím
Vltavy, státním podnikem, zastoupený Ing. Miloňem Kučerou (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: akce „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa“ – poř.
č. 102.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Bohuslavou Vizingerovou, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: pachtovné pozemku pp.č. 1260/1 a 1261 k.ú. Klatovy – poř. č. 103.
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Mgr. Václavem Mlynaříkem (pachtýř).
Předmět smlouvy: pachtovné za užívání zemědělského pachtu – poř. č. 104.
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Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Zbyňkem Červeným, Klatovy
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Klatovy“ –
poř. č. 105.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Petrem Kourou, DiS.
(klient).
Předmět smlouvy: akce „Stavební úpravy technologie SCZT Podhůrčí Klatovy – III. etapa“ –
poř. č. 106.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Ing. Lubomírem Klajsnerem,
Plzeň (koordinátor).
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ – poř. č. 107.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Sweco Hydroprojekt a.s. Praha, zastoupena
Ing. Milanem Moravcem a Ing. Vladimírem Mikulem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ – poř. č. 108.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o. Plzeň, zastoupená
Ing. arch. Vojtěchem Liškou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“
– poř. č. 109.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a Petrem Bartlem, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem pp.č. 1927/37 k.ú. Klatovy – poř. č. 110.
Bod č. 170/8
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 „Luby, Pod Výhořicí – výměna
vodovodu, dešťová 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:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
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Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 24.04.2018 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
Petr Kodeš
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 25.04.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6.

Rada města uložila ORM předložit RM 02.05.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 171/8
Rada města schválila Fondu ohrožených dětí - Klokánek Janovice nad Úhlavou poskytnutí
dotace ve výši 50.000 Kč na základní životní potřeby dětí umístěných v Klokánku vč. zajištění
letního prázdninového tábora.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 172/8
Rada města vzala na vědomí zprávu společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., týkající
se provozování vodovodu a kanalizace města Klatovy za rok 2017.
Bod č. 173/8
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s. r. o. projednala:
a/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2017,
b/ účetní závěrku za rok 2017,
c/ rozdělení výsledku hospodaření r. 2017,
d/ vytvoření rezervy na pěstební činnost,
e/ zápis z jednání dozorčí rady.
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 174/8
Rada města jako valná hromada společnosti Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o. projednala:
a/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2017,
b/ účetní závěrku za rok 2017,
c/ zprávu nezávislého auditora
d/ zápis z jednání dozorčí rady
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Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 175/8
Rada města projednala zprávu společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2017,
2/ účetní závěrku za rok 2017,
3/ zprávu nezávislého auditora
4/ zápis z jednání dozorčí rady
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.

Bod č. 176/8
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 18. dubna 2018

9ala

Pozn.: Zve ejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení p imě enosti rozsahu
zve ejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů

Bod č. 177/9
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 178/9

Rada města v působnosti valné hromady spol. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a. s., projednala roční
účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2017. Závěry budou uvedeny v samostatné zprávě.

Bod č. 179/9
Rada města byla editelem MUDr. Ji ím Zeithamlem, seznámena s provozními záležitostmi
Klatovské nemocnice a.s.
Bod č. 180/9
Rada města se seznámila se stanoviskem společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ve věci
pronájmu pozemku č. 3044/1 v k. ú. Klatovy a rozhodla žádosti
nevyhovět.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 181/9
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr technického dozoru investora
p i realizaci stavby – Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – Vodohospodá ský rozvoj
a výstavba a.s., IČ 47116901.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu na výkon
technického dozoru investora za cenu 676.000,00 Kč bez DPH, 817.960,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 182/9
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně p íslibu dotace z IROP na projekt „Vybavení
základních škol v Klatovech“ formou vydaného právního aktu Registrace akce včetně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 183/9
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 09.04.2018.
Bod č. 184/9
1. Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
z 28.03.2018 na akci „II/186 Klatovy, Plánická ulice“.
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č. 8500001762, 02/HO/2018-INV

2.

Rada města uložila HO zajistit uzav ení dodatku v p edloženém znění.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 185/9
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Člověk v tísni o.p.s., Šafa íkova 635/24,
120 00 Praha ve výši 35.000 Kč na zajištění služeb dluhové poradny v Klatovech v r. 2018
z kapitoly odboru SVZ a schválila uzav ení ve ejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
Bod č. 186/9
Rada města schválila společnosti Úhlava, o.p.s., poskytnutí finančního p íspěvku ve výši
4.300 Kč na letní semestr 2018 Virtuální univerzity t etího věku.
Zodpovídá: p. Ing. M. K íž
Bod č. 187/9
Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a St edisku výchovné
péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2018 ve výši 5.000 Kč
na uskutečnění víkendových pobytů a zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru
SVZ a schválila uzav ení ve ejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
Bod č. 188/9
Rada města vzala na vědomí p ehled volných pozemků pro možnou výstavbu rodinných domů
v Klatovech a jeho spádových obcích. Po zpracování územních studií bude opětovně p edložena
zpráva radě města.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 189/9
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ.
Bod č. 190/9
Rada města projednala zápis č. 4/18 z jednání bytové komise konané 09.04.2018 a p ijala
následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, nám. Míru
s pí
a p.
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy, Hálkova
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Palackého
s p.
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Palackého
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
a p.
Pakostou na dobu
určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 6. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
, Klatovy, nám. Míru
,
, Klatovy, nám. Míru
,
, Klatovy, Koldinova
,
, Klatovy, Hálkova
,
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní
na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 17 –
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k bodu 2. 2.

schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 22, na adrese
Klatovy, Zahradní
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,

k bodu 2. 3.

schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 19, na adrese
Klatovy, Zahradní
s pí
na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dluhu na poplatku za ubytování,
schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Pražská
s p.
bytem Hlávkova
, Klatovy na dobu určitou
1 rok,
schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s p íslušenstvím, Klatovy,
Gorkého
s pí
, bytem Pod Koníčky
, Klatovy
na dobu určitou 1 rok,
schválila podnájem ke garážovému stání č. G 14 na adrese Klatovy, Plánická
pro pí
na dobu určitou od 01.05. 2018 do 30.11.2018,
schválila podnájem bytu č. 17, na adrese Klatovy, Plánická
pro
a
na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.04.2019.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

k bodu 3. 1.

k bodu 3. 2.

k bodu 4. 1.
k bodu 4. 2.

Bod č. 191/9
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy pronájem volných prostor
v suterénu domu Podhůrecká 832/III, Klatovy, účel pronájmu – sklad.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 192/9
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na výběr dodavatele konvektomatu do školní
jídelny ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka firmy Kovoslužba OTS, a.s., Tovačovského 92/2, Praha 3,
IČ 25103709.
2.

Rada města uložila editelce ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 ukončit zadávací ízení zákonem
stanoveným způsobem a uzav ít s vybranou firmou kupní smlouvu za cenu 407.196,00 Kč
bez DPH, 492.707,00 Kč vč. DPH.

3.

Rada města schválila použití prost edků z investičního fondu ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126
ve výši 492.707,00 Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny.
Zodpovídá: PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.

Bod č. 193/9
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc b ezen 2018.
Bod č. 194/9
1. Rada města rozhodla o uzav ení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2017/Ko
z 04.05.2017 na akci „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“.
P edmětem dodatku je uplatnění smluvní pokuty za nedodržení dílčího termínu plnění.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzav ení dodatku v p edloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 195/9
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným místostarostou
města Ing. Martinem K ížem (poskytovatel) a Dětským diagnostickým ústavem, Plzeň,
pracoviště Domažlice, zastoupený Mgr. Hanou Tulačkovou (p íjemce).
P edmět smlouvy: poskytnutí dotace pro klienty SVP – po . č. 111.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a společností Člověk v tísni, o.p.s. Praha,
zastoupenou editelem Mgr. Alešem Kavalírem (p íjemce).
P edmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby dluhové poradny – po . č. 112.
Smlouva o uměleckém vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lenkou Hůlkovou, Letohrad (umělec).
P edmět smlouvy: vystoupení Poledance Artist – Duo ART – Pavel Kolá , Zuzana Fialová –
po . č. 113.
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou JH projekt
s.r.o., zastoupena Janou Aschenbrennerovou.
P edmět smlouvy: akce „St ezimě p.č. 790, KT-kann – po . č., 114.
Smlouva o užití Ortofota ČR mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Zeměmě ický ú ad, zastoupen
vedoucí obchodního oddělení Ing. Renatou Novákovou (ú ad).
P edmět smlouvy: užití dat ve formě digitálního produktu – po . č. 115.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena
společností GridServices, s.r.o. Brno, zastoupena Zdeňkem Petrášem, Ivanou Puhlovskou
(budoucí oprávněný) a Klatovskou stavební kancelá í s.r.o. Praha, zastoupena Ing. Zbyňkem
Červeným (investor).
P edmět smlouvy: akce „96 bj. Plánické p edměstí Klatovy – IV. etapa – p eložka STL
plynovodu – číslo stavby:8800089388“ – po . č. 116.
Smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obdarovaný) a Klatovskou stavební kancelá í, s.r.o. Praha (stavebník a darující).
P edmět smlouvy: sadové úpravy na pp.č. 3179/164 a 3179/165 k.ú. Klatovy – po . č. 117.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a společností Rodenstock ČR
s.r.o. Klatovy, zastoupena jednatelem Ing. Václavem Nováčkem (budoucí povinný).
P edmět smlouvy: akce „Klatovy, Sedlákova ulice – čerpací stanice odpadních vod“ – po .
č. 118.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a společností Agrowest a.s.
Plzeň, zastoupena členem p edstavenstva Josefem Krouparem (budoucí povinný).
P edmět smlouvy: akce „Klatovy, Sedlákova ulice – čerpací stanice odpadních vod“ – po .
č. 119.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Gardenline s.r.o. Litomě ice, zastoupena
jednatelem společnosti Ing. Milošem Náprstkem a technikem Ing. Lukášem Krulichem
(zhotovitel).
P edmět dodatku: změna smlouvy čl. 2.1. – po . č. 120.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)
a Miroslavem Marcinkiewiczem (klient).
P edmět smlouvy: koordinátor BOZP – Mercandinovy sady – obnova historického parku –
III. etapa“ – po . č. 121.
Dohoda o ukončení smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ASTON – služby v ekologii, s.r.o. Praha,
zastoupena jednatelem Josefem Mrázkem (zhotovitel).
P edmět dohody: akce „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ –
po . č. 122.
Smlouva o společném zadání ve ejných zakázek a společné realizaci mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (smluvní strana) a editelstvím silnic
a dálnic ČR, státní p íspěvkovou organizací Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem
( SD ČR).
P edmět smlouvy: akce “I/22 Klatovy – Tyršova ulice“ – po . č. 123.
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Technickými službami města Klatov, zastoupené
editelem Peterem Pošefkou (nájemce).
P edmět dodatku: změna čl. II. a III. smlouvy – po . č. 124.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/186 Klatov, Plánická ulice“ mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupená Ing. Ji ím Velíškem (objednatel č. 1) a společností
Silnice Klatovy a.s., zastoupená p edsedou p edstavenstva Ing. Ladislavem Koláčným
(zhotovitel).
P edmět dodatku: změna termínu dokončení stavby – po . č. 125.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2017/Ko ze dne 05.04.2017 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností TENZA, a.s.
Brno, zastoupená Ing. Michaelem Hrubým, p edsedou p edstavenstva a Ing. Františkem
Paulíkem, místop edsedou p edstavenstva (zhotovitel).
P edmět dodatku: uplatnění smluvní pokuty – po . č. 126.
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Bod č. 196/9
Rada města schválila položení části vodovodní p ípojky s vyvedením na pozemek pp.č. 4404
v k.ú. Klatovy ve prospěch p.
, Niederleho ulice čp. , který provede p ípojku
na své náklady.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 197/9
Rada města schválila zahraniční služební cestu do partnerského města Polevskoj u p íležitosti
300 let vzniku města, v termínu od 08.07. do 16.07.2018 Mgr. Rudolfu Salvetrovi a Peterovi
Pošefkovi.
Bod č. 198/9
Rada města vzala na vědomí udělení editelského volna na základních školách v Klatovech dne
30.04.2018 z důvodu konání zápisu děti do 1. t íd na školní rok 2018/2019.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 199/9
1. Rada města schválila Nadačnímu fondu „Na kole dětem“ poskytnutí dotace ve výši
5.000 Kč. Finanční prost edky budou použity v rámci 9. ročníku ve ejné charitativní akce
na podporu onkologicky nemocných dětí.
2.

Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže sepsat s žadatelem ve ejnoprávní
smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová

Bod č. 200/9
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 10
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. května 2018

109ala

Pozn.: Zve ejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení p imě enosti rozsahu
zve ejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů

Bod č. 201/10
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 202/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na podle
zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Výběr pojistitele na
pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění města Klatovy“ formou zve ejnění na
profilu zadavatele, na ú ední desce a internetových stránkách.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání ve ejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.
3.

Rada města schválila text výzvy a zadávací dokumentace dle p ílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 22.05.2018
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 K íž
Ing. Ji í 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. Hana Chalupová
Pavla Šťastná
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 30.05.2018
od 14:15 h jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města pově ila firmu Pojišťovací maklé ství INPOL a.s., Praha poradenstvím ve věci
výběru pojistitele města Klatovy.

7.

Rada města uložila ORM p edložit RM 12.06.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 203/10
1. Rada města o prodeji části obecního pozemku č. 3561/5 v k. ú. Klatovy nerozhodla a uložila
ORM prově it podnikatelský záměr vlastníků protilehlých pozemků č. 1967/7 a 1967/20.
2.

Rada města vzala na vědomí nové informace a doporučila ZM revokovat usnesení
z 07.11.2017 a schválit prodej části pp. č. 37/15 o výmě e cca 21 m2 v k. ú. Luby za cenu
obvyklou 300,00 Kč/m2, celkem cca 6.300,00 Kč,
.
a
, Za
Beránkem
, 339 01 Klatovy.

3.

Rada města schválila úhradu všech nákladů spojených se směnou pozemků pp. č. 400
a části pp. č. 527 o celkové výmě e 1 160 m2 za část pp. č. 521 o výmě e 1 160 m2 v k. ú.
Sobětice u Klatov.

4.

Rada města udělila povolení k vyhrazení dalšího 1 parkovacího místa pro parkování vozidel
společnosti SILNICE Klatovy a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy na pp. č. 3409/9 –
parkoviště v ulici Podbranská v k. ú. Klatovy od 01.04.2018 do 31.03.2022.

5.

a/ Rada města schválila realizaci akce „Točník KT parc. č. 228, 229 - NN“ a souhlasila
s umístěním kabelového vedení NN kabelu v pp. č. 707/15, 707/16 v k. ú. Točník dle
p edložené 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. 707/15 v k. ú. Točník za účelem
uložení kabelu NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
c/ Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 707/15, 707/16
v k. ú. Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Točník KT, parc.
č. 228, 229 - NN“ v rozsahu cca 3 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu
určenou p i uzavírání vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) dle
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za
1.000,00 Kč + DPH v platné výši).

6.

a/ Rada města schválila realizaci akce „hydroizolace pro dům 242/IV., Klatovy“ v pp.
č. 3409/34.
b/ Rada města schválila udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů k zásahu do
chráněné komunikace – chodníku na pp. č. 3409/34 v k. ú. Klatovy za účelem umístění
hydroizolace pro dům čp. 242/IV.
c/ Rada města uložila HO zahájit správní ízení se zhotovitelem (zásah do chráněné
komunikace p ed udělením výjimky).

7.

Rada města schválila uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 755/2, 756/1,
736/30, 3470, 736/32, 736/38 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění,
p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN a 1x
pojistkové sk íně pro akci „Klatovy, Za Tratí 752 – TS, NN“ v rozsahu cca 188 bm zemního
vedení NN a umístění 1x pojistkové sk íně za jednorázovou úhradu určenou p i uzavírání
vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku +
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DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za cca 38.100,00 Kč + DPH v platné
výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 204/10
Rada města uložila ORM p edložit komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ k projednání
návrh na změnu územního plánu v lokalitě Chaloupky na pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 205/10
1. Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 250.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Program stabilizace a obnova venkova PK 2018 – Projekty obcí“ k projektu
s názvem „Oprava fasády budovy č. p. 14, Tajanov“.
2.

Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 289.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2018“ k projektu s názvem
„Klatovy, ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše čp. 1/IV – oprava oken“.

3.

Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2018“ k projektu s názvem
„Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I – restaurování lustrů“ a doporučila ZM schválit
za azení akce do rozpočtu města s částkou 260.000,00 Kč.

4.

Rada města schválila p ijetí účelové dotace ve výši 40.143,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Ochrana p írody 2018“ k projektu s názvem „Ošet ení památného stromu –
K ištínský klen“ a doporučila ZM schválit za azení akce do rozpočtu města s částkou
50.000,00 Kč.

Rada města schválila p ijetí účelové dotace ve výši 1.260.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v PK 2018“ k projektu
s názvem „Technické mapy města Klatov“ a doporučila ZM schválit za azení akce do
rozpočtu města s částkou 1.600.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 206/10
1. Rada města schválila p edložený návrh Dílčí územní studie ÚS.3b – p ístavba tiskárny
DRAGON PRESS a uložila OVÚP zajistit uložení této územní studie do evidence územně
plánovací činnosti.
2. Rada města schválila p ijetí daru zpracované Dílčí územní studie ÚS.3b – Klatovy –
DRAGON PRESS do majetku města od Ing. Michala Kučery a Ing. Jany Kučerové,
Dukelská
, Klatovy, zastoupenými Ing. arch. Richardem Pavlíkem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 207/10
Rada města schválila p ijetí účelové investiční dotace na projekt s názvem „Zvýšení
atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy“ dle návrhu Dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
5.

Bod č. 208/10
1. Rada města rozhodla o uzav ení dodatků č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/12/20187/Ko ze
dne 18.04.2018, uzav ená s firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň na akci „Vodovod
a kanalizace Klatovy - Točník“ o změně poddodavatelů.
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2.

Rada města uložila ORM uzav ít dodatek č. 1 v p edloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 209/10
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Luby, Pod Výho icí – výměna
vodovodu, dešťová kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – TRANSMIX BETON, s.r.o.,
Dr. Sedláka 903, 339 01 KLATOVY III, IČ: 49790129.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu
3.549.779,35 Kč bez DPH, 4.295.233,02 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 210/10
1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ
Klatovy, Čapkova ulice“ vyhlášené 04.04.2018. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě
pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.
2.

Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Stavební
úpravy tělocvičny ZŠ Klatovy, Čapkova ulice“ formou zve ejnění na ú ední desce
a internetu.

3.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 02.05.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v kancelá i vedoucí ORM.
Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin K íž
Ing. Ji í 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. Ji í Kučera
Petr Kodeš

4.

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 09.05.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kancelá i vedoucí ORM.
5.

Rada města uložila ORM p edložit RM 15.05.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
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p idělení ve ejné zakázky.

Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová

Bod č. 211/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k nadlimitní ve ejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otev ené ízení na akci „Dodávka SW pro město Klatovy“
formou zve ejnění ve Věstníku VZ, Úst edním věstníku EU, na Profilu zadavatele, ú ední
desce a internetových stránkách.
2.

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

3.

Rada města schválila text Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace dle p ílohy.

4.

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

Náhradníci
Ji í Tománek
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit jejího zasedání 14.06.2018 v 10:00 h 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 K íž
Ing. Ji í Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Bc. Josef Kinský
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se jejího zasedání 18.06.2018 v 14:00 h
v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM nejpozději 26.06.2018 zprávu hodnotící komise
s návrhem na p idělení ve ejné zakázky.

Rada města doporučila ZM schválit za azení akce „Modernizace městského informačního
systému MěÚ“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 16.400.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 212/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ formou zve ejnění na profilu
zadavatele, na ú ední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
7.
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2.

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

3.

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

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 28.05.2018 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 K íž
Ing. Ji í 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. Ji í Kučera
Petr Kodeš
Ing. Ji ina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 30.05.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kancelá i vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM p edložit RM 12.06.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 213/10
Rada města schválila:
a/ p ijetí dotace ve výši 30.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Avon pochod Klatovy
2018“,
b/ p ijetí dotace ve výši 70.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Mezinárodní festival
komorní hudby 2018“,
c/ p ijetí dotace ve výši 50.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Restaurování hrobu
s litinovým krucifixem na h bitově v Klatovech“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 214/10
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 23.04.2018
a p ijala následující závěry:
1/ dotace na pravidelnou činnost:
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše
p íspěvku činí 787 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada města ZM ke
schválení. U chybných žádostí vyzvat žadatele k provedení opravy, v p ípadě, že nebude
v termínu do 14.05.2018 žádost opravena, nebude žadateli dotace poskytnuta.
6.
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2/ žádosti o mimo ádné dotace
a/ František Pojar, žádost o dotaci na zábavné odpoledne „HURÁ PRÁZDNINY“ – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
b/ Folklorní spolek Šumava Klatovy, žádost o dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených
s ubytováním a stravováním na festivalu v Gruzii – rada města schválila poskytnutí dotace
ve výši 10.000 Kč,
c/ Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy – vnit ně postižení, žádost o dotaci na
divadelní p edstavení, dopravu – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
d/ ČSS, z.s. – sportovně st elecký klub Klatovy, žádost o dotaci na po ádání st eleckých
závodů - rada města poskytnutí dotace neschválila,
e/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy, žádost o dotaci na propagaci města na akcích SDH rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
f/ Atletika Klatovy, z.s., žádost o dotaci na po ádání závodů Velká cena města Klatov - rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
g/ SRPD p i ZUŠ Klatovy, žádost o dotaci na dopravu na taneční soutěž - rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
h/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky - rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
i/ Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na po ádání závodů neregistrovaných plavců
- rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč,
j/ MgA. Erika Kohoutová, žádost o dotaci na výlep plakátů s programem koncertů (bistro
Vlaštovka) - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
k/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na úhradu části nákladů na energie na letním šachovém
festivalu „O pohár města Klatov“ - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
20.000 Kč.
l/ Sportovní klub Nevím, z.s., žádost o dotaci na zajištění účasti v okresní soutěži, po ízení
sport. dresů, míčů, sítě atd. – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč,
m/ Kanoistický klub Klatovy z.s., žádost o dotaci na financování nutných oprav loděnice – rada
města doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč.
Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže informovat žadatele a uzav ít s nimi
p íslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 215/10
Rada města vzala na vědomí zápis z komise Zdravého města Klatovy.
Bod č. 216/10
Rada města schválila:
a/ akční plán zlepšování Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech v roce 2018,
b/ hodnotící zprávu Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 217/10
Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit počet členů Zastupitelstva města Klatov
pro volební období 2018 – 2022 na 27 členů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 218/10
1. Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového ízení na zakázku „Oprava fasády
Tajanov 14“ - vybraný dodavatel Stanislav Smola, P edslav, za cenu 645.018 Kč + DPH.
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2.

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v č.p. 122/I, Pražská ul., Klatovy,
pí Blance Kloudové, účel využití prodejna masa a uzenin.

3.

Rada města uložila SNK s.r.o. p edložit do 29.05.2018 zprávu doplněnou o finanční
náklady na obě varianty z ízení vnit ní zahrádky k restauraci 3-4/I, Plánická ul., Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 219/10
1. Rada města schválila MěÚSS p ijetí darů pro:
Domov pro seniory Klatovy:
a/ Věcný dar - 4 ks evakuačních k esel v celkové hodnotě 100.000 Kč ,
dárce: Mgr. Pavel Voráč, Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy,
IČO 02720060,
b/ věcný investiční dar - elektrický kotel do kuchyně v hodnotě 185.130 Kč,
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO 47675934,
c/ finanční dar v hodnotě 14.870 Kč na kulturní a společenské akce klientů,
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO 47675934.
Klub seniorů Klatovy:
Finanční dary v celkové hodnotě 22.729 Kč a to na financování kulturních,
společenských a zájmových akcí po ádaných klubem seniorů
Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
2. Rada města schválila v p ípadě finančních darů s čerpáním rezervního fondu MěÚSS
Klatovy dle darovacích smluv.
3. Rada města schválila čerpání finančních prost edků z investičního fondu MěÚSS Klatovy:
a/ nákup mycího a dezinfekčního automatu na sanitární nádoby pro Domov pro seniory
v Klatovech ve výši max. 200.000 Kč,
b/ nákup pračky na 18 kg prádla pro Domov pro seniory v Klatovech ve výši max.
250.000 Kč,
c/ nákup pračky na 11 kg prádla pro Domov pro seniory v Újezdci ve výši max.
200.000 Kč,
d/ po ízení docházkového systému pro MěÚSS Klatovy s p enosem dat do mzdového
systému ve výši max. 280.000 Kč.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 220/10
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., vzala na vědomí
finanční plán společnosti pro rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský
Bod č. 221/10
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním
odpadem mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Gymnáziem Jaroslava Vrchlického, Klatovy zastoupené editelem RNDr. Ji ím Šléglem.
P edmět smlouvy: změna čl. V. smlouvy – po . č. 127.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Plzeň (zhotovitel).
P edmět smlouvy: autorský dozor „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku – III. etapa“ – po . č. 128.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Plzeň (zhotovitel).
P edmět smlouvy: autorský dozor „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku – III. etapa, část B“ – po . č. 129.
Smlouva o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene služebnosti mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí strana Oprávněná)
a editelstvím silnic a dálnic ČR, státní p íspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem
Kuťákem (budoucí strana Povinná).
P edmět smlouvy: akce “Klatovy – Tyršova ul. – vodovod“ – po . č. 130.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a POHL cz, a.s.
odštěpný závod Plzeň, zastoupený Ing. Zdeňkem Hanzalem (zhotovitel).
P edmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. smlouvy o dílo – po . č. 131.
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Český Real, a.s., Praha, zastoupená
členem p edstavenstva Eduardem Korandou (pachtý ).
P edmět smlouvy: změna čl. I smlouvy – po . č. 132.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hanou Nejdlovou, Klatovy (nájemce).
P edmět dohody: ukončení nájemní smlouvy na pozemkové parcely – po . č. 133.
Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene 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 společností ENERGON Dob íš
s.r.o., Dob íš, zastoupena Ing. Stanislavem K ivánkem (budoucí oprávněná).
P edmět smlouvy: akce „Klatovy, Za Tratí 752 – TS, NN“ – po . č. 134.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel) a Městským ústavem
sociálních služeb Klatovy, p.o., zastoupenou editelkou Alenou Kleinerovou (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru čp. 832, Podhůrecká ul. Klatovy – po . č. 135.
Bod č. 222/10
Rada města v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů schválila p evod prost edků
z rezervního fondu Základní školy Klatovy, Tolstého 765 ve výši 36.050,03 Kč do fondu
investic a jeho současné čerpání na po ízení 3 ks podlahových mycích strojů KÄRCHER
v celkové výši 170.247 Kč, vč. DPH.
Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený
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Bod č. 223/10
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 11
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. května 2018

109ala

Bod č. 224/11
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 225/11
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 1465/40 a pp. č. 1465/41 o celkové
výměře 907 m2 v k. ú. Klatovy (dle geometrického plánu č. 6597-75/2018) společnosti
STAFIN Klatovy s. r. o., Ed. Beneše 31, Plzeň za cenu ve výši 1.450,00 Kč/m2, celkem
1.315.150,00 Kč, s úhradou části kupní ceny formou zápočtu z uhrazené zálohy ve výši
230.550,00 Kč a zbývající části kupní ceny ve výši 1.084.600,00 Kč + DPH formou
doplatku, se smluvním předkupním právem města.
2/

a/ Rada města doporučila ZM revokovat své usnesení z 26.09.2017 a doporučila ZM
schválit výkup části pp. č. 720/3 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Luby za cenu obvyklou
160,00 Kč/m2, celkem 3.200,00 Kč od
,
, 339 01 Klatovy.
b/ Rada města doporučila ZM revokovat své usnesení z 26.09.2017 a doporučila ZM
schválit prodej části pp. č. 720/7 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Luby za cenu obvyklou
160,00 Kč/m2, celkem 6.880,00 Kč
,
, 339 01 Klatovy; úkon
bude zajištěn uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s realizací vlastní kupní
smlouvy po dokončení PPO Luby.
c/ Rada města schválila vybudování nových vrat na hranici v budoucnu prodávaného
pozemku žadatelce po vybudování nové přístupové cesty k zahrádkám v místě.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 226/11
1. Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2018/Ko
z 28.03.2018, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy na akci
„Klatovy, Niederleho ulice - výměna vodovodu a kanalizace“; předmětem dodatku je
prodloužení termínu pro dokončení díla.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 227/11
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z MAS Pošumaví na projekt
„ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova“ a schválila Registraci akce
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 228/11
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ a schválila Registraci akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 229/11
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Dokumentace pro provádění stavby
„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka dodavatele – PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9,
IČ: 28098064.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybraným
dodavatelem Smlouvu o dílo za cenu 240.000,00 Kč bez DPH, 290.400,00 Kč vč. DPH.
3. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy –
II. etapa“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 300.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 230/11
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Klatovy,
Čapkova ulice“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána
žádná nabídka.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 231/11
Rada města doporučila ZM schválit předčasné splacení hypotéčního úvěru č. 0378/02/2038
uzavřeného s ČSOB, a. s. na financování rekonstrukce bytového domu čp.125/V, Plánická ul.,
Klatovy v plné výši v termínu do 30.06.2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 232/11
Rada města vzala na vědomí informaci o připravované rekonstrukci domů 391 - 393/III, Klatovy
a způsobu jejího financování.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 233/11
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 234/11
Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru
ze 14.05.2018.
Bod č. 235/11
1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města
pro rok 2018.
2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových
organizací města pro rok 2018 ve formě odpisového plánu.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 236/11
Rada města schválila nákup služby - Tvorba Realizačního plánu na r. 2019 v rámci
Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku od Centra pro
komunitní plánování západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň za cenu 48 000,- Kč z kapitoly
OSVZ.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
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Bod č. 237/11
Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 18.04.2018.
Bod č. 238/11
1. a/ Rada města vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 14, I. kat, 1+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická 125/V.
b/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14, I. kat, 1+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy,
,s
.
, trvale
bytem Tupadly
, na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění
podmínek nájemní smlouvy.
2. Rada města schválila nájemci VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy, podnájem části
nebytového prostoru na adrese Klatovy, Plzeňská 831/II, pro p. Ing. Martina Bernase,
IČ 06995829, po dobu trvání nájemní smlouvy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 239/11
Rada města nedoporučila ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu o vyjmutí
z prodeje byt č. 11, Suvorovova 692/IV, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 240/11
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben 2018.
Bod č. 241/11
Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí věcného daru pro Domov pro seniory v Újezdci.
Věcný dar: 3 ks mechanických vozíků v celkové hodnotě 21.900 Kč vč. DPH pro potřeby
uživatelů Domova pro seniory v Újezdci.
Dárce: Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy, IČ 255823.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 242/11
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí
zápis z jednání dozorčí rady z 09.05.2018.
Bod č. 243/11
1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové
hospodářství Klatovy, s.r.o. z 02.05.2018.
2. Rada města doporučila valné hromadě společnosti Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.
schválit přijetí úvěru na nákup kompaktoru na skládku Štěpánovice od Komerční banky.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 244/11
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Vlastimilem Lagronem, Klatovy.
Předmět smlouvy: zajištění Pivních slavností – poř. č. 136.
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a GASSPO spol. s.r.o. Klatovy, zastoupena
jednatelem Mgr. Michalem Burešem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: Rekonstrukce plynovodů v ul. Niederleho, Lipová – poř. č. 137.
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou JH
projekt s.r.o. Klatovy, zastoupena jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Puškinova, pč. 641/8 – kann – poř. č. 138.
Dodatek č. 1 – návrh ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, zastoupena jednatelem
Mgr. Michalem Marešem a stavbyvedoucím Petrem Šťastným (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. – poř. č. 139.
Dodatek č. 12 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 smlouvy – poř. č. 140.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Petrem Červeným, Česká Lípa
(půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Příběhy českých sklářských ateliérů“ – poř.
č. 141.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Janem Gáborem, Sušice
(půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Příběhy českých sklářských ateliérů“ – poř.
č. 142.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Zdeňkem Kuncem, Radvanec
čp. 56 (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Příběhy českých sklářských ateliérů“ – poř.
č. 143.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Glass Atelier Morava s.r.o.,
zastoupený jednatelem Ing. Janem Hladíkem (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Příběhy českých sklářských ateliérů“ – poř.
č. 144.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a SKLO PETR s.r.o.,
zastoupenou jednatelem ak. mal. Zdeňkem Petrem (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Příběhy českých sklářských ateliérů“ – poř.
č. 145.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a VALNER GLASS s.r.o.,
zastoupenou jednatelem MgA. Davidem Valnerem (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Příběhy českých sklářských ateliérů“ – poř.
č. 146.
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Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)
a Blankou Kloudovou, Luby (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru v čp. 122/I, Klatovy – poř. č. 147.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností ALGOTECH a.s. Praha, zastoupená předsedou představenstva
Františkem Zemanem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR – poř.
č. 148.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (správce) a společností KONZULTA Brno, a.s. zastoupena
místopředsedou představenstva Ing. Romanem Schwanzerem (zpracovatel).
Předmět smlouvy: zpracování osobních údajů – poř. č. 149.
Bod č. 245/11
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 22. května 2018.
Bod č. 246/11
1. Rada města vzala na vědomí informaci o stavu havárie metanizační nádrže MN II na ČOV
Klatovy a souhlasila s realizací opravy v rozsahu dle uvedené nabídky.
2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města k akci „Oprava MN II na ČOV Klatovy“ a rozhodla o uzavření SoD na tuto akci
s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. za cenu 3.492.000 Kč bez DPH.
3. Rada města uložila ORM připravit a uzavřít Smlouvu o dílo.
Zodpovídá: p. V. Kutil
p. Ing. M. Vlček
Bod č. 247/11
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. o/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, schválila změnu a doplnění organizačního řádu MěÚ Klatovy o povinnosti jednotlivých
odborů na úseku ochrany osobních údajů v souvislosti s účinností Nařízení (EU) 2016/679
(GDPR).
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 248/11
1. Rada města schválila poskytnutí dotací na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do
18 let. Výše příspěvku je 787 Kč/l člen.
Rada města doporučuje ZM schválit dotace převyšující částku 50.000 Kč.
2. Rada města schválila Martinu Skálovi, Mánesova 793, Klatovy poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč na údržbu bike parku.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 249/11
Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování projektu Přístavba zázemí atletického
stadionu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ žadateli Atletika
Klatovy, z.s., max. do výše 3.300.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
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Bod č. 250/11
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 12
ze zasedání Rady města Klatov, konaného 22. května 2018

109ala

Bod č. 251/12
Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél
silnice I/22 v obci Sobětice pro rok 2018 na celkovou částku 16.600.000 Kč, tj. navýšení
rozpočtu o 1.100.000 Kč.
Zodpovídá p. F. Kocfelda
Bod č. 252/12
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/30/2018/Ko
z 10.05.2018, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou TRANSMIX BETON s.r.o.
Klatovy na akci „Luby, Pod Výhořicí – výměna vodovodu, dešťová kanalizace“.
Předmětem Dodatku č. l je změna seznamu poddodavatelů.
2. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 253/12
a/ Rada města schválila ponechání nefunkčního plynovodu v pp. č. 824/6 v k.ú. Luby v ul.
Sídliště Jih v úseku od ul. 5. května po křižovatku u objektu čp. 147 v rámci akce
„Rekonstrukce plynovodu a přípojek Luby II. etapa“.
b/ Rada města rozhodla o převodu nefunkčního plynovodu do majetku města za cenu 100 Kč
+ DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
Ing. Martin Kříž
místostarosta

1

USNESENÍ č. 13
ze zasedání Rady města Klatov, konaného 29. května 2018

109ala

Bod č. 254/13
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 255/13
1) Rada města doporučila ZM schválit výkup pp.č. 686/7 o výměře 6 481 m 2 a pp. č.
270 o výměře 16 781 m2 vč. porostů v k.ú. Dehtín za smluvní cenu 320.000,00 Kč
od
, Dehtín , Klatovy.
2)

Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních pozemků v k. ú. Klatovy stp. č. 496/2, 2658, 2887, 3155, 3195/3, 3197, 3287, 3387, 3540, 3541, 3548,
3722, 3870, 4024, 4052, 4063, 4203, 4885, 4945, 5704, 5710, 5711, 5715, 6672,
6668, 6669, 6670, 6671, 6673, v k. ú. Luby – stp. č. 236, 352 za cenu dle ZP
obvyklou 630,00 Kč/m2, tj. celkem 955.710,00 Kč bez DPH, v k. ú. Tajanov
u Tupadel – stp. č. 182, k. ú. Kal u Klatov– stp. č. 197, v k. ú. Točník u Klatov –
stp. č. 109 a v k. ú. Dehtín – stp. č. 37 za cenu smluvní (dle ZP administrativní)
582,00 Kč/m2, tj. celkem 13.968,00 Kč bez DPH, společnosti ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická 874/8, Děčín, s předkupním právem města v případě odstranění
stavby trafostanice.

3)

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí obecní pp. č.
Klatovy vlastníkům sousedních zahrad takto:
- cca 41 m2
, Pod Hůrkou
, Klatovy II za
2
300,00 Kč/m , tj. celkem cca 12.300,00 Kč bez DPH,
- cca 88 m2
, Pod Koníčky
, Klatovy II za
300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 26.400,00 Kč bez DPH,
- cca 55 m2
, Za Beránkem
, Klatovy II za
300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 16.500,00 Kč bez DPH.

3561/5 v k. ú.
cenu smluvní
cenu smluvní
cenu smluvní

4)

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – obecní pp. č. 907/1 v k. ú.
Luby – část o výměře 408 m2 výměnou za pp. č. 2561/6 v k. ú. Klatovy o výměře
408 m2 ve vlastnictví manželů Ing.
a
, Sobětice
,
p. Klatovy, bez finančního plnění.

5)

Rada města se seznámila s žádostí Mgr.
stp. č. 108 u čp. 12 v k. ú. Kal.

6)

Rada města rozhodla o pronájmu pp. č. 938/4 a části pp. č. 938/11 v k. ú. Klatovy
o celkové výměře 600 m2 za cenu 2.526,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou
, Plzeňská
, 339 01 Klatovy.

7)

Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 37/2 v k. ú. Luby o výměře 96 m2 za
cenu 7,00 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou Společenství domu čp. 252
Luby, Luby 252, Klatovy.
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. ve věci výměny vrat na

8)

Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 37/15 o výměře cca 21 m 2 v k. ú.
Luby za cenu 7,00 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou
a
, Za Beránkem
, 339 01 Klatovy.

9)

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí
(souhlasu) na stavbu: „Klatovy, optická síť – VI. etapa“ na obecních pp. č. 441/1,
3467/11, 181/1, 221/3, 177/2, 181/7, 177/1, 3442, stp. č. 1779, stp. č. 3508, stp.
č. 2674, 1259/2, 1309/27, 3516/1, 1304, 3780/2, 3684/1, 3209/6, 3206/2,
3206/51, stp. č. 3553, stp. č. 3435, pp. č. 896/2, pp. č. 63/1, stp. č. 472 v k. ú.
Klatovy a v k. ú. Luby – pp. č. 811/49, 38/3, stp. č. 242, 811/47, 834/4, 133/3, stp.
č. 346, 823, 811/44, id. 47/250 z celku stp. č. 118, id. 188/1000 z celku pp. č.
211/4 dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru a
rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů k zásahu do
chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v ul. 5. května na pp. č.
811/47, 834/4 a 811/49 v k. ú. Luby za účelem uložení chráničky HDPE v rámci
akce: „Klatovy, optická síť – VI. etapa“.

10) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí
(souhlasu) na stavbu: „Klatovy, Sedlákova, parc. č. 1510/11 – NN“ na pp. č.
1510/6 a stavbě na pp. č. 3547/1 v k. ú. Klatovy – smíšené stezce pro chodce a
cyklisty v ulici Dr. Sedláka dle předložené dokumentace a rozhodla o udělení
výjimky z Pravidel pro povolování výkopů k zásahu do chráněné komunikace –
asfaltové smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ul. Dr. Sedláka na pp. č.1510/6 a
3547/1 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce s podmínkami hospodářského
odboru.
11) Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí
(souhlasu) na stavbu: „Klatovy, Jateční – VN“ na obecní pp. č. 1972/6 v k. ú.
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru.
12) Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí
(souhlasu) na stavbu: „Klatovy, Airweb, U Pošty – Plzeňská – OK“ v obecních
pp. č. 198/1, 165/3, 198/8, 3407/11, 3407/4, 3407/13 v k. ú. Klatovy. Rada města
uložila ORM žádost předložit v koordinaci s investičním záměrem společnosti TMobile pro období 2019-2022.
13) Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí
(souhlasu) na stavbu: „Klatovy, Airweb, BD Rozvoj – přípojky OK“ v obecních
pp. č. 3756/1, 2774/39 a 3754/1 v k. ú. Klatovy. Rada města uložila ORM žádost
předložit v koordinaci s investičním záměrem společnosti T-Mobile pro období
2019-2022.
14) 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 břemeneslužebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši pro akce:
1) k. ú. Točník u Klatov – „Točník KT, parc. č. 15/7 - NN“
pp. č. 15/6, 15/3, 15/8, 15/4, 37/4, 37/3, 758, 756, 2338, 707/45, 707/20, 708/2,
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708/18, 707/44, 707/18 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 447 bm
zemního vedení NN a umístění 1 ks přípojkové skříně a 1 ks rozpojovací skříně
(dle současně platného ceníku za cca 90.400,00 Kč + DPH v platné výši)
2) k. ú. Klatovy – „Klatovy, Domažlická, KFC – VN, TS“
pp. č. 4000/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 6 bm zemního
vedení VN (dle současně platného ceníku za cca 2.400,00 Kč + DPH v platné
výši).
15) Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (služebnosti) ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r.o. Praha v pozemcích
pp. č. 450/1, 450/5, 437/1 v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
zemního vedení (1 x chránička PE 110 mm) a 2 ks kabelových komor pro akci
„Štěpánovice, Airweb, U Hřbitova – optický kabel“ v rozsahu cca 217 bm zemního
vedení a umístění 2 ks kabelových komor 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
44.400,00 Kč + DPH v platné výši.
Zodpovídá: Ing. Pleskotová
Bod č. 256/13
1) Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č.
ORM/47/2017/SL z 19.12.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Klatovská
stavební společnost s.r.o. na akci „Stavební úpravy COH Klatovy“. Předmětem
dodatku je doplnění subdodavatelů při provádění díla.
2) Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Pleskotová
Bod č. 257/13
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze SFDI pro rok 2018
na akci „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“.
Zodpovídá: Ing. Pleskotová
Bod č. 258/13
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 Klatovy – VI. etapa“ 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
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Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Ing. Jiří Kučera
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v předpokládaném termínu
18.06.2018 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
Luděk Černík
Ing. Jiří Kučera
Ing. Rostislav Klemsa
Bc. Josef Kinský
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v předpokládaném termínu
20.06.2018 od 14:15 h jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6) Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 26.06.2018
zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: Ing. Pleskotová
Bod č. 259/13
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 zveřejnění na úřední desce,
internetových stránkách a odesláním 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
Ing. Jiří Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v předpokládaném termínu
18.06.2018 od 10:00 h jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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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
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v předpokládaném termínu
20.06.2018 od 14:00 h jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6) Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 26.06.2018
zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: Ing. Pleskotová
Bod č. 260/13
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 14.05.2018.
Bod č. 261/13
1) Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2018údržba ze dne 21.03.2018, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy
a.s. na akci „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2018 - 1. část“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu souběhu
realizace prací s rekonstrukcí plynovodu v termínu do 18.07.2018.
2) Rada města uložila HO zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: p. Kocfelda
Bod č. 262/13
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě návrhu výběrové
komise poskytnutí zápůjčky z FRB 2. kolo dle předložené zprávy v celkové výši
1.100.000 Kč.
2) Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení 2. kola
zápůjček z FRB po schválení ZM.
3) Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po
schválení ZM.
Zodpovídá: p. Kocfelda
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Bod č. 263/13
Rada města souhlasila se zařazením investičních akcí svých příspěvkových organizací
– základních škol a mateřské školy – do seznamu investičních priorit Strategického
rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní oblast ORP Klatovy.
Zodpovídá: Ing. Kříž
Bod č. 264/13
Rada města v souladu s výsledkem veřejné výtvarně-architektonické soutěže na
vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov - pomníku obětem
1. světové války rozhodla o zadání veřejné zakázky panu Václavu Fialovi, IČ:
76637590, dle jeho soutěžního návrhu za cenu 1.140.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá: Ing. Kříž
Bod č. 265/13
Rada města projednala žádosti o mimořádné dotace a přijala tyto závěry:
1) Atletika Klatovy - žádost o dotaci na dopravu závodníků na závody - schválila
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč,
2) Basketbalový klub Klatovy - žádost o dotaci na účast mládeže v republikových finále
minižákovských soutěží - schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč,
3) Junák - středisko Javor Klatovy - žádost o dotaci na nákup stanových plachet schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
4) Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy - žádost o dotaci na nákup věnců, květin
a režijní náklady při pietních aktech - schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
5) RNDr. Kateřina Vágnerová - žádost o dotaci na Dětskou vědeckou konferenci schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
6) SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu - žádost o dotaci na 2. ligu dorostu – schválila
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
7) Junák - středisko Královák Klatovy - žádost o dotaci na závody nejmenších dětí schválila dotaci ve výši 5.000 Kč,
8) Svaz zdravotně postižených Šumava - žádost o dotaci na nákup vstupenek do
bazénu - neschválila poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Koželuhová
Bod č. 266/13
Rada města projednala zápis č. 5/18 z jednání bytové komise konané dne 21.05.2018
a přijala následující závěry:
k bodu 1.1 schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Palackého
, s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Masarykova
, s pí
na dobu určitou 1 rok,

k bodu 1.3

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Plánická
s pí
na dobu určitou 1 rok,

k bodu 1.4

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy,
Masarykova
, s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
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k bodu 1.5

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy,
Podhůrecká
, s p.
na dobu neurčitou,

k bodu 1.6

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Palackého
, s p.
na dobu určitou 3 měsíce,

k bodu 1.7

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy,
Plánická
s pí
na dobu určitou 2 roky,

k bodu 1.8

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Divadelní
, s pí
na dobu určitou 6 měsíců,

k bodu 1.9

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Divadelní
, s pí
na dobu určitou 6 měsíců, pod
podmínkou vyklizení neoprávněně užívaných prostor,

k bodu 1.10 schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho
, s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.11 schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy,
nám. Míru
, s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.12 vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
,
- Klatovy, Divadelní
,
- Klatovy, Divadelní
,
- Klatovy, Divadelní
,
– Klatovy, Plánická ,
– Klatovy, Rozvoj
,
– Klatovy Plánická
,
– Klatovy, Koldinova
,
– Klatovy, Koldinova
,
– Klatovy, Rybníčky
,
– Klatovy, Plzeňská
,
– Klatovy, Hálkova
,
– 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 –
,
- ubyt. jednotka č. 7 –
,

k bodu 2.2

schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 32,
Zahradní
, Klatovy, uzavřené s p.
a p.
, na dobu určitou 3 měsíce,

k bodu 2.3

schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 15,
Zahradní
, Klatovy, uzavřené s p.
a p.
, na dobu určitou 3 měsíce,
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k bodu 3

schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 19,
Zahradní
, Klatovy, s pí
, bytem Na Chmelnici
,
Klatovy na dobu určitou 3 měsíce,

k bodu 4.1

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, 2+KK s příslušenstvím,
Klatovy, Divadelní
, s pí
, bytem Maškova
, Klatovy, na dobu určitou 1 rok,

k bodu 4.2

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 501,
kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká
, s paní
, bytem Pod Hůrkou, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky
uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,- Kč,

k bodu 4.3

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.601, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká
, s pí
, bytem Na Chuchli
, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky
uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,- Kč,

k bodu 5.1

schválila výpověď z nájmu bytu č. 6, na adrese Klatovy, Vrbova
z důvodu neplacení nájemného,

k bodu 6.1

udělila souhlas k podnájmu bytu č. 30, na adrese Klatovy, Plánická
pro
,
,
a
na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

p.

RM souhlasila s umístěním sídla spolku Klub Křišťál, z.s., IČ 03649598, na adrese
Plánická 208/I, Klatovy.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku umístěného
v pronajatých prostorách b č.p. 174/I, Plánická ul., Klatovy, s Úhlavou o.p.s., IČ
26343657.
Zodpovídá: Ing. Adámková
Bod č. 267/13
1) Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů
pro:
 Domov pro seniory Újezdec: věcný investiční dar - kuchyňská linka do
společenské místnosti Domova pro seniory v Újezdci v hodnotě 66 380 Kč.
Dárce: Devětsil JST s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČO 25216791
 Klub seniorů v Klatovech: finanční dary v celkové hodnotě 1 750 Kč, a to na
financování kulturních, společenských a zájmových akcí pořádaných klubem
seniorů
Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy
2) Rada města souhlasila v případě finančních darů s čerpáním rezervního fondu
MěÚSS Klatovy dle darovacích smluv.
Zodpovídá: Bc. Kleinerová
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Bod č. 268/13
Rada města se usnesla dle § 102, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat nařízení č. 1/2018, kterým
zakazuje vstup do lesa za účelem obecného užívání lesů na část lesního pozemku p.č.
2796/1 v k.ú. Hamry na Šumavě vymezenou zákresem v grafické příloze nařízení na
dobu ode dne vyhlášení nařízení do 30.06.2018.
Zodpovídá: Ing. Hošek
Bod č. 269/13
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 (příjemce dotace) a obcí Bezděkov,
zastoupenou starostou obce Josefem Červeným (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 150.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Klenová,
zastoupenou starostkou obce Andreou Baierovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 151.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí MysIovice,
zastoupenou starostkou obce Marcelou Navrátilovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 152.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec,
zastoupenou starostkou obce Janou Kuchařovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 153.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Vrhaveč,
zastoupenou starostou obce Rostislavem Doležalem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 154.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad
Úhlavou, zastoupeným starostou města Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel
dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 155.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Plánice,
zastoupeným starostou města Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence - poř. č. 156.
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a společností MM TRADER CZ,
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a.s. Praha, zastoupenou předsedou představenstva Miroslavem
(zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: burzovní obchod s elektřinou a plynem - poř. č. 157.

Sochorem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s., zastoupené předsedou
představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel).
Předmět smlouvy: prodloužení termínu díla - poř. č. 158.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Dušanem Kostelkou, Nová
Role (nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poř. č. 159.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Prchalem, Klatovy
(nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poř. č. 160.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Miroslavem Jílkem, Kolinec
(nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poř. č. 161.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hanou Krinesovou, Klatovy
(nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poř. č. 162.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ottou Kovaříkem, Rudolfov
(nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poř. č. 163.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a lonutem Andrejem,
Mochtín (nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poř. č. 164.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o.,
zastoupena jednatelem Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poč. č. 165.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jiřím Šebestou, Plánice
(nájemce).
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti - poč. č. 166.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a
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společností AIRWEB, spol. s r.o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, Airweb, U Hřbitova - optický kabel" - poř. č. 167.
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 společností ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupena společností Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.,
zastoupena Vojtěchem Benešem (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Klatovy, Domažlická, KFC - VN, TS - poř. č. 168.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (prodávající) a Tomášem Kosohorským, Klatovy (kupující).
Předmětem smlouvy: koupě pozemku - poř. č. 169.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (prodávající) a ŠVÁRA-STAVBY a.s. Praha, zastoupená předsedou
představenstva Ing. Josefem Švárou (kupující).
Předmětem smlouvy: koupě pozemku - poř. č. 170.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Ing. Marií Melkovou, Točník (pachtýř).
Předmět smlouvy: pachtovné pp.č. 664/2, 664/3,691/28 - poř. č. 171.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o.,
zastoupenou jednateli společnosti Jitkou Dvořákovou a Petrem Tomanem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 3.4.2. smlouvy - poř. č. 172.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy,
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel) a Úhlava, o.p.s.,
zastoupenou ředitelem Ing. Pavlem Vondráčkem (vypůjčitel).
Předmět výpůjčky: movité věci umístěné v objektu čp. 174/I, Plánická ul., Klatovy – poř.
č. 173.
K bodu č. 270/13
Rada města projednala a schválila předložený návrh OŠKCR ve věci odměn ředitelům
MŠ a ZŠ a pověřuje vedoucí OŠKCR zaslat na jednotlivá zařízení sdělení o usnesení
rady města týkající se jednotlivých výší odměn.
Zodpovídá: Ing. Kunešová
K bodu č. 271/13
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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USNESENÍ č. 14
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. června 2018

109ala

Bod č. 272/14
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 273/14
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení podlimitní ve ejné zakázky na služby
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Výběr pojistitele na
pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění města Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – Allianz pojišťovna, a.s. (vedoucí
pojistitel), Pojišťovna VZP, a.s. (soupojistitel), Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
IČ 47115971.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Pojistné smlouvy za
celkovou cenu 784.700,00 Kč bez DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 274/14
1. 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 na pp. č. 3430/1
v k. ú. Klatovy – vjezdu na obecní parcelu v rámci akce: „Klatovy, TS Sokolovna-TS
Sodovkárna – kabel VN“, s podmínkami hospodá ského odboru.
2.

Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 1510/6 v k. ú.
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, Sedlákova, parc.
č. 1510/11 - kNN“ v rozsahu cca 2 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu určenou
p i uzavírání vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) dle aktuálně platného
ceníku + DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za 1.000,00 Kč + DPH v platné
výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 275/14
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a p idělila VZMR
„Tělocvična Klatovy, ZŠ Čapkova“ firmě Klatovská stavební společnost s.r.o.
2.

Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o dílo č. ORM/35/2018/Kč mezi městem Klatovy
a firmou Klatovská stavební společnost s.r.o. na akci Tělocvična Klatovy, ZŠ Čapkova stavební úpravy za cenu 1.858.500,00 Kč bez DPH, 2.248.785,00 vč. DPH a uložila ORM
tuto smlouvu uzav ít.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
1

Bod č. 276/14
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně p íslibu dotace z MPO v rámci programu
EFEKT 2 pro rok 2018 na akci „Rekonstrukce ve ejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 277/14
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Efektivní ízení města Klatovy“
a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 15.06.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 278/14
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2019
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z MV G HZS ČR pro rok 2019 na akci
„Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do
30.06.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 279/14
1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího ízení i-Control s. r. o., Voctá ova
2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 25060767 z účasti v zadávacím ízení ve ejné zakázky
malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. „Rozší ení městského
kamerového dohlížecího systému“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2.

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rozší ení městského kamerového
dohlížecího systému“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka dodavatele – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, 339 01
Klatovy, IČ: 49193503.

3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení a uzav ít s vybraným
dodavatelem Smlouvu o dílo za cenu 567.014,00 Kč bez DPH, 686.086,94 Kč vč. DPH.

4.

Rada města doporučila ZM schválit dofinancování akce “Rozší ení městského kamerového
dohlížecího systému“ z rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 270.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 280/14
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k nadlimitní ve ejné zakázce podle
zákona č. 134/2016 Sb., otev ené ízení na akci „Výběr provozovatele městské autobusové
dopravy v Klatovech“ formou zve ejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku VZ a TEDu.
2.

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

3.

Rada města schválila zadávací dokumentaci vč. p íloh.
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4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Mgr. Radka Šustrová
František Kocfelda
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu 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 K íž
Ing. Ji í Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
František Kocfelda
Jaroslava Valešová
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města pově ila firmu B&C Dopravní systémy s.r.o., Libochovice poradenstvím ve
věci výběru provozovatele MHD města Klatovy.

7.

Rada města uložila ORM p edložit RM v 09/2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 281/14
1. Rada města vzala na vědomí informace o postupu p i výběru provozovatele
vodohospodá ské infrastruktury města Klatovy.
2.

Rada města rozhodla o uzav ení smlouvy s firmou Vodohospodá ský rozvoj a výstavba, a.s.
na služby spojené s kompletní administrací nadlimitní ve ejné zakázky na služby “Výběr
provozovatele Vodohospodá ské infrastruktury města Klatovy“ za cenu 240.000,00 Kč bez
DPH, 290.400,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 282/14
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího ízení podlimitní ve ejné zakázky na stavební práce
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Expozice – refektá 59/I
Klatovy – stavební úpravy“. Důvodem zrušení je skutečnost, že zadavatel neobdržel dotaci,
z níž měla být ve ejná zakázka částečně hrazena. Rozhodnutí o zrušení zadávacího ízení je
nedílnou součástí usnesení.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 283/14
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Snížení
energetické náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III, Klatovy“ formou zve ejnění na
profilu zadavatele, na ú ední 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 ve ejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.
3. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
p ílohy.
4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 02.07.2018
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 K íž
Ing. Ji í 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
Luděk Černík
Ing. Ji í Kučera
Ing. Ji ina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 04.07.2018
od 14:00 h jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM v p edpokládaném termínu 17.07.2018 zprávu
hodnotící komise s návrhem na p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 284/14
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr technického dozoru investora
p i realizaci stavby – Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III,
Klatovy“ formou uzav ené písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
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2.

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

3.

Rada města schválila text výzvy dle p ílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 02.07.2018
od 10:15 h jejího zasedání v kancelá i 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 K íž
Ing. Ji í 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
Luděk Černík
Ing. Ji í Kučera
Ing. Ji ina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 04.07.2018
od 14:15 h jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM v p edpokládaném termínu 17.07.2018 zprávu
hodnotící komise s návrhem na p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 285/14
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komis z 04.06.2018.
Bod č. 286/14
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci „Oprava povrchu MK Drslaviceakom“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení Eurovia Silba a.s., Lobezská
1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551.
2.

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací ízení a uzav ít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 714 380,40 Kč bez DPH, 864 400,28 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 287/14
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci „Oprava povrchu MK části
Nerudovy ulice“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení Eurovia Silba a.s., Lobezská
1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551.
2.

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací ízení a uzav ít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 951 689,97 Kč bez DPH, 1 151 544,86 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 288/14
Rada města schválila realizaci stacionárního mě ení 4 úseků v Klatovech radarovým mě ením
a doporučila ZM schválit financování akce z rozpočtu města pro rok 2018 v celkové částce
2.650.000 Kč.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 289/14
1. Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 481/10,
Prusíkova 481/III, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.
2.

Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti z ízení vnit ní zahrádky k restauraci
v domě čp. 3-4/I, Plánická ul., Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 290/14
Rada města schválila Mate ské škole Klatovy, Studentská 601, účast v projektu Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18 23 Šablony II.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 291/14
Rada města vzala na vědomí výsledek ve ejné zakázky malého rozsahu na dodávku průmyslové
pračky na 18 kg prádla pro Domov pro seniory v Klatovech a průmyslové pračky na 11 kg
prádla pro Domov pro seniory v Újezdci. Na tuto dodávku byla vybrána firma DSD Metalic
Trade s.r.o., Karlova 5, 301 00 Plzeň, IČO 49196448, která p edložila nejvýhodnější cenovou
nabídku (celková částka 371.100 Kč bez DPH).
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 292/14
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc květen 2018.
Bod č. 293/14
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zajištění programu - po adu - umělce - umělců mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (po adatel) a Janou Matějkovou, Praha (dodavatel).
P edmět smlouvy: Bohuš Matuš s orchestrem - vystoupení na akci Dny evropského dědictví
15.09.2018 na náměstí Míru v Klatovech – po . č. 174.
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Václavem Fialou, Arbesova 146, Klatovy (zhotovitel).
P edmět smlouvy: stavební práce v rámci akce „Pomník obětem 1. světové války - Klatovy“ –
po . č. 175.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou obce
JUDr. Zdeňkou Vlčkovou (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby sociální
prevence - terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných a
psychotropních látek – po . č. 176.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a obcí Dolany, zastoupenou starostou obce
Ing. Václavem Zemanem (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby sociální
prevence - terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných a
psychotropních látek – po . č. 177.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a městem Švihov, zastoupeným starostou
města PaeDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby sociální
prevence - terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných a
psychotropních látek – po . č. 178.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou jednateli Jitkou Dvo ákovou
a Petrem Tomanem (zhotovitel).
P edmět smlouvy: stavební práce v rámci akce „Tělocvična Klatovy, ZŠ Čapkova - stavební
úpravy“ – po . č. 179.
Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Stav-elektro, s.r.o., Chodov
(budoucí oprávněný).
P edmět smlouvy: „Klatovy, Sedlákova, parc. č. 1510/11 - kNN“ - zemní kabelové vedení NN –
po . č. 180.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rozší ení městského kamerového dohlížecího systému“
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a
INVEST TEL, s.r.o., Klatovy, zastoupenou prokuristou Miroslavem Hanzlíkem (zhotovitel).
P edmět dodatku: změna článku III odst. 1 se nahrazuje novým zněním: „Zahájení plnění díla:
18.06.2018“- po . č. 181.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (vypůjčitel) a St ední uměleckoprůmyslovou
školou sklá skou, p.o., Železný Brod, zastoupenou MgA. Liborem Doležalem (půjčitel).
P edmět smlouvy: zapůjčení p edmětů na výstavu „Sklá ská škola Železný Brod" – po . č. 182.
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Dodatek č. 13 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).
P edmět dodatku: změna bodu 2.1, 3.1, 3.2 smlouvy – po . č. 183.
Bod č. 294/14
Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Plzeňského kraje Podpora zpracování
projektových dokumentací – vodohospodá ská infrastruktura 2018 na akci „Klatovy –
Sedlákova ul., Čerpací stanice vod“ a uložila ORM ve stanoveném termínu žádost o dotaci
podat.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 295/14
1. Rada města schválila Klubu Česko – Ruské společnosti v Klatovech poskytnutí dotace ve
výši 25.000 Kč na zajištění pobytu děti z Polevského ve dnech 23.06. - 01.07.2018.
2.

Rada města schválila SK Klatovy 1898, z.s. poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na opravy
zázemí klubu.

3.

Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže, uzav ít s žadateli ve ejnoprávní
smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová

Bod č. 296/14
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schválila mimo ádnou odměnu editelům ízených organizací v p edložené výši.
Bod č. 297/14
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 15
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 26. června 2018

109ala

Bod č. 298/15
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 299/15
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Rekonstrukce
ve ejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“ formou zve ejnění na profilu zadavatele, na
ú ední 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 ve ejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.

3.

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

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Luděk Černík
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 18.07.2018
od 10:00 h jejího zasedání v budově radnice čp. 62/I, 1. NP, 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 K íž
Ing. Ji í 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
Luděk Černík
Ing. Ji í Kučera
Peter Pošefka
Jind ich Štraser
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 21.08.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 300/15
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Technické mapy města Klatov“
formou zve ejnění na profilu zadavatele, na ú ední 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 ve ejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.
3.

Rada města schválila text výzvy pro podání nabídek.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.07.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I, 4. NP, č. dv. 29.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin K íž
Ing. Ji í 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. Pavla Klemsová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 21.08.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.

7.

Rada města doporučila ZM schválit za azení akce „Technické mapy města Klatov“ do
rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 1.600.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

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

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu
1.842.864,95 Kč bez DPH, 2.229.866,59 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 302/15
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce lesní cesty –
Hůrka, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská
190/I, 339 01 Klatovy, IČ 45357307.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu
2.646.117,36 Kč bez DPH, 3.201.802,01 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 303/15
1. Rada města schválila p edložený návrh Dílčí územní studie ÚS.10a – p ístavba Autosalonu
Peugeot a uložila odboru výstavby zajistit uložení této územní studie do evidence územně
plánovací činnosti.
2.

2.

Rada města schválila p ijetí daru zpracované Dílčí územní studie ÚS.10a – Klatovy –
p ístavba Autosalonu Peugeot do majetku města od Jaroslava Kalného, Čímice 77,
p. Čímice a AUTO KALNÝ s. r. o., Plzeňská 872/II, Klatovy, zastoupených
Ing. arch. Richardem Pavlíkem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 304/15
1. Rada města souhlasila s realizací navržených biotechnických opat ení v rámci akce
„Průmyslový park Klatovy – Chaloupky“ a s jejich umístěním na pozemcích města
pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy dle p edložené situace.
2. Rada města souhlasila s návrhem na změnu územního plánu v lokalitě Chaloupky na
pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy spočívající ve vyjmutí zbytku neobsazené
zastavitelné plochy průmyslové zóny (cca 19 500 m2) ze zastavitelného území pro výrobu
a průmysl (ZS/Vp) a její za azení jako území nezastavitelné s plochou p írodní (ZN/Os-P);
návrh bude za azen do požadavků v rámci změny č. 2 ÚP města Klatov.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 305/15
1. Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádostí o dotace z prost edků
Plzeňského kraje na projekty: „Kanalizace Klatovy – Točník“ a „Věcné vybavení JSDHO
Točník, JSDHO Tupadly a JSDHO Klatovy“.
2.

Rada města schválila p ijetí dotace z prost edků Plzeňského kraje na realizaci projektu
„Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 306/15
Rada města schválila podání žádosti do Nadace ČEZ – Oranžové h iště na projekt „Víceúčelové
h iště Tupadly“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v červenci 2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 307/15
1. Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 35.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského
kraje 2018“ k projektu s názvem „Klatovy, válečný hrob ev. č. 6094, p. p. č. 2483/1“.
2.

Rada města vzala na vědomí za azení projektu s názvem „Klatovy, válečný hrob ev.
č. 6092, p. p. č. 2384/1“ z programu „Podpora péče o pomníky a válečné hroby a pietní
místa na území Plzeňského kraje 2018“ do zásobníku projektů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 308/15
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opat ení č. 04/2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 309/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 19.06.2018.
Bod č. 310/15
Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve znění pozdějších p edpisů, poskytnutí finančního p íspěvku ze
Zlatého fondu BK Klatovy ve výši 250 000 Kč na po ádání akcí v roce 2018 a uzav ení
ve ejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 311/15
Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodá ského fondu pro rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 312/15
1. Rada města schválila upravené Plány hospoda ení p íspěvkových organizací města
pro rok 2018.
Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospoda ení p íspěvkových
organizací města pro rok 2018 ve formě odpisového plánu a limitu na platy.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 313/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 11.06.2018.
2.

Bod č. 314/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 13.06.2018.
Bod č. 315/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku
z 24.05.2018.
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Bod č. 316/15
Rada města doporučila ZM schválit změnu p ílohy k Zásadám prodeje bytového fondu ve
vlastnictví města Klatovy a vyjmout z prodeje byt č. 11 v domě čp.
, Suvorovova,
Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 317/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise č. 6/18 z 18.06.2018 a p ijala
následujíc závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
U Retexu
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Koldinova
s p.
a pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho
s p.
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,
Niederleho
s p.
a pí
na dobu
určitou 1 rok,
k bodu 1. 9. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Palackého
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Palackého
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Divadelní
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 12. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, nám. Míru
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, Plánická
s pí
na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou
uhrazení dlužného nájemného,
k bodu 1. 14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 15. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 16. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 17. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
a
na dobu
určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 18. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova
s pí
na dobu určitou 2 měsíců,
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k bodu 1. 19. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
,
, Klatovy, Vaňkova
,
,
, Klatovy, Hálkova
,
, Klatovy, Koldinova
,
,
, Klatovy, Koldinova
,
, Klatovy, nám. Míru
,
, Klatovy, Pražská
,
, Klatovy, Za Beránkem
,
, Klatovy, Tyršova
,
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní
na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 11–
,
,
- ubyt. jednotka č. 35 –
,
- ubyt. jednotka č. 14 –
,
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 2, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 3, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2. 4. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dluhu,
k bodu 3. 1. vzala na vědomí p echod nájmu bytu č. 5 na adrese Klatovy, Divadelní
na
pí
ml. z důvodu úmrtí její matky
,
k bodu 4. 1. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 406, kat. A, 0+1 s p íslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká
s p.
, bytem Klatovy,
Suvorovova
na dobu neurčitou, za podmínky uzav ení smlouvy
o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
k bodu 5. 1. schválila podnájem v bytě č. 11, na adrese Klatovy, Plánická
pro
a
na dobu určitou od 01.08.2018 do
31.07.2019,
k bodu 7. 1. a) vzala na vědomí p evod družstevního podílu k bytu č. 7, I. kat, 2+kk
s p íslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická
a garážovému stání ozn.
č. G 6 na adrese Klatovy, Plánická
,
b) schválila uzav ení Smlouvy o nájmu bytu č. 7, I. kat, 2+kk s p íslušenstvím, na
adrese Klatovy, Plánická
, s
, trvale bytem Klatovy,
Plánická
, s platností od 01.08.2018 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací p i splnění podmínek nájemní smlouvy,
c) schválila uzav ení Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G 6, na adrese
Klatovy, Plánická
s
, trvale bytem Klatovy, Plánická
, s platností od 01.08.2018 na dobu určitou 1 rok s automatickou
prolongací p i splnění podmínek nájemní smlouvy,
k bodu 7. 2. a) vzala na vědomí p evod družstevního podílu k bytu č. 4, I. kat, 2+kk
s p íslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická
na nabyvatele p.
,
b) schválila uzav ení Smlouvy o nájmu bytu č. 4, I. kat, 2+kk s p íslušenstvím, na
adrese Klatovy, Plánická
s p.
, trvale bytem
Klatovy, Plánická
, s platností od 01.08.2018 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací p i splnění podmínek nájemní smlouvy,
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k bodu 7. 3.

vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 392/16, Klatovy,
Suvorovova 692/IV a doporučila ZM tento prodej schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 318/15
Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 1/18 z 18.06.2018
a přijala následující závěry:
1. schválila pronájem nebytového prostoru č. 32, Tyršova 241/IV, Klatovy, pí Zdeňce
Moreové na provozovnu kadeřnictví,
2. schválila pronájem nebytového prostoru č. 31, v objektu bez č.p. na pozemku č. 1410/7, na
rohu ulic Cibulkovy a Podhůrecké, Klatovy, p. Martinu Kněžourkovi na dílnu,
3. schválila pronájem nebytového prostoru č. 31, v objektu bez č.p. v Hálkově ulici, na
st.p. 4313, Klatovy, Oblastní charitě Klatovy na sklad,
4. neschválila snížení nájemného z nebytového prostoru č. 30, č.p. 23/I, Pražská ul., Klatovy,
5. schválila pronájem garáže č. 35, Dukelská 422/II, Klatovy p. Aleši Krejčířovi.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 319/15
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zpracování osobních údajů č. 200/GDPR-ZOOÚ/2018/2 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (správce) a Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (zpracovatel).
Předmět smlouvy: zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb – poř. č. 184.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., zastoupena jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky – přeložka NN – poř. č. 185.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou Bořík B + B elektro s.r.o. zastoupena jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy – ul. 5. května, p.č. 579/12-kann – poř. č. 186.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupena vedoucím odboru obnova DS Západ Ing. Marcelem Herejkem (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Plánická, KSK, parc. č. 3179/17 – TS, VN, kann – poř. č. 187.
Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AVELS s.r.o., zastoupena Antonínem Beckem
a Ing. Alexandrem Veličkinem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa – lávky
00,01,02,03 – poř. č. 188.
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P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Tejpor s.r.o. Plzeň, zastoupená Martinem Stýblem (p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 189.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Atelier Stodola s.r.o. Obytce, zastoupená jednatelkou Ing. Janou
Aschenbrennerovou (p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 190.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Radkem Vachtlem, Klatovy (p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 191.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Pizzeria Piccolo s.r.o., zastoupená jednatelem Tomášem Popperem
(p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 192.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2), Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
zastoupenou Radkem Kadlecem (objednatel č. 1) a Silnicemi Klatovy a.s., zastoupené
p edsedou p edstavenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel) – po . č. 193.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Urbo s.r.o. Klatovy, zastoupená jednatelem Jind ichem Kadlecem
(p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 194.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel)
a Pavlínou Baierlovou, Klatovy (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem v čp. 6/IV Klatovy – po . č. 195.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Antonínem Rybáčkem, Klatovy (pachtý ).
P edmět smlouvy: pp. č. 938/11 a 938/4 k.ú. Klatovy – po . č. 196.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Společenstvím vlastníků čp. 250 Luby, Klatovy, zastoupené
Josefem Ji íkem (pachtý ).
P edmět smlouvy: p enechán části nemovitosti p.č. 37/2 – po . č. 197.
Smlouva o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Josefem Lavičkou, Sobětice (povinný).
P edmět smlouvy: vodovodní ad na části p.č. 339 a č. 340 k.ú. Sobětice – po . č. 198.
Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Čínov, s.r.o.,
zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtý ).
P edmět dodatku: změna čl. I bod 1.2., nová p íloha č. 1 – po . č. 199.
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2), Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
zastoupenou Radkem Kadlecem (objednatel č. 1) a Silnicemi Klatovy a.s., zastoupené
p edsedou p edstavenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel) – po . č. 200.
Bod č. 320/15
Rada města souhlasila s ukončením výkonu funkce editelky Městské knihovny Klatovy,
p íspěvkové organizace, pí Zdeňky Buršíkové dohodou ke dni 30.09.2018.
Bod č. 321/15
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 03.07.2018.
Bod č. 322/15
Rada města doporučila ZM revokovat usnesení z 12.12.2017 a schválit uzav ení Dodatku č. 3 ke
smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze 23.09.2009, uzav ené mezi městem Klatovy
a Ing. Milanem Holubem, Hradiště 14, Kasejovice.
P edmětem Dodatku č. 3 je prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky do
31.12.2020 a zároveň prodloužení doby k uzav ení vlastní kupní smlouvy na stavbu cyklostezky
na pozemku pp. č. 40/7 v k. ú. Sobětice u Klatov do 30.06.2021; podmínkou uzav ení Dodatku
č. 3 je sjednání závazku bezúplatného p evodu pozemku pod cyklostezkou a v p ípadě
nedokončení stavby úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínů ve výši 150.000,00 Kč ze
strany Ing. Milana Holuba.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 323/15
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 42/5 a části pp. č. 15/2 v k. ú. Točník
u Klatov o celkové výmě e 274 m2 za celkovou cenu 49.234,00 Kč paní
Točník , Klatovy.

,

2.

a) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/40 a 147/41 v k. ú. Drslavice u
Tupadel o celkové výmě e 48 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 8.160,00 Kč bez
DPH
a
, Vídeňská , Klatovy.
b) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/38 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 17 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 2.890,00 Kč bez DPH
a Ing.
, Drslavice , Klatovy.
c) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/39 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 19 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 3.230,00 Kč bez DPH
, Drslavice , Klatovy.
d) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/37 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o celkové výmě e 12 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 2.040,00 Kč bez DPH
, Rozvoj
, Klatovy a
, nám. Míru , Klatovy.

3.

a) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/18 a 147/19 v k. ú. Drslavice
u Tupadel o celkové výmě e 764 m2 za cenu 350,00 Kč/m2, tj. celkem 267.400,00 Kč
bez DPH
a
, Vídeňská , Klatovy;
b) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/21 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 483 m2 za cenu 350,00 Kč/m2, tj. celkem 169.050,00 Kč bez DPH
a Ing.
, Drslavice , Klatovy.

9

c)

Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/20 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 470 m2 za cenu 350,00 Kč/m2, tj. celkem 164.500,00 Kč bez DPH
, Drslavice , Klatovy.

4.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3792/94 o výmě e cca
16 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku stavby prodejního stánku
, Točník ,
2
Klatovy za cenu smluvní 800,00 Kč/m , celkem cca 12.800,00 Kč bez DPH.

5.

Rada města uložila ORM jednat s žadateli Alešem Buriánkem, Kličkova , Klatovy V
a PhDr. Ji ím Buriánkem, CSc., Za Zahradami
, Hostivice o možnosti výpůjčky
obecních pozemků – stp. č. 409/3 a části pp. č. 3409/9 o celkové výmě e cca 150 m2 v k. ú.
Klatovy.

6.

a) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný p evod pozemků pp. č. 661/13 (dle GP
č. 209-2035/2018), 592/4 (dle GP č. 210-2034/2018) o celkové výmě e 871 m2 v k. ú.
St ezimě a pp. č. 412/3 (dle GP č.89-2036/2018) o výmě e 906 m2 v k. ú. K ištín od
Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, T anovského 622/11, Praha 6, epy, 163 00 do
majetku města.
b) Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č. 592/1 (dle GP
č. 210-2034/2018) a 661/1, 661/14, 661/15, 661/16, 661/17 (dle GP č. 209-2035/2018)
o celkové výmě e 1 747 m2 v k. ú. St ezimě , pp. č. 412/1 (dle GP č. 89-2036/2018)
o výmě e 1 010 m2 v k. ú. K ištín za celkovou cenu 293.786,00 Kč od Státního statku
Jeneč, s. p. v likvidaci, T anovského 622/11, Praha 6, epy, 163 00 do majetku města.

7.

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků část pp. č. 98/19 o výmě e cca 40 m2
v k. ú. Luby ve vlastnictví Aleny Polívkové, Plánická 795, Klatovy za část pp. č. 812/3
o výmě e cca 20 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy bez finančního vyrovnání.

8.

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 4242/621, 4242/631, 4242/634, 4242/619,
4242/622, 4242/633 o celkové výmě e 2 426 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od pí
Blanky Barošové, Peškova 964/4, Praha 5 – Hlubočepy, za cenu smluvní ve výši
150.000,00 Kč bez DPH.

9.

a) Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků - obecní pp. č. 2166, 2167, 2172/16
v k. ú. Klatovy o celkové výmě e 29 121 m2 v k. ú. Klatovy za soukromé ve vlastnictví
Ing. Josefa Zieglera, Ke Spravedlnosti
, Klatovy II. – pp. č. 2147/16, 2172/6, 2222/2,
2222/6, 2233/1, 2248/11, 2248/19, 4242/33, 4242/34, 4242/47, 4242/64 o celkové
výmě e 29 258 m2 v k. ú. Klatovy, bez finančního plnění.
b) Rada města rozhodla o výpovědi nájmu obecních pp. č. 2166, 2167 a 2172/16 v k. ú.
Klatovy k 30.09.2018, s výpovědní lhůtou 1 rok.

10. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – částí obecních pp. č. 879/5 a 879/37
o celkové výmě e 307 m2 k. ú. Klatovy za soukromé pp. č. 4242/331 o výmě e 118 m2
a pp. č. 3197/237 o výmě e 81 m2 v k. ú. Klatovy ve výlučném vlastnictví Ing. Stanislava
K iváčka, K Zaječímu vrchu
, Klatovy IV, bez finančního plnění.
11. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – obecní části pp. č. 1997/2 o výmě e
cca 86 m2, části pp. č. 3561/1 o výmě e cca 31 m2 a pp. č. 299/3 o výmě e 49 m2 v k. ú.
Klatovy na jedné straně a části pp. č. 1998/10 o výmě e cca 4 m 2 v k. ú. Klatovy ve
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vlastnictví Ing. Jany Kavkové, Klatovy
a části pp. č. 1998/1 o výmě e cca 137 m2
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví Jana Švece, Klatovy
na druhé straně, s finančním
doplatkem rozdílu výměr směňovaných pozemků městu Klatovy ve výši 1.000,00 Kč/m 2
bez DPH.
12. Rada města doporučila ZM schválit dar kanalizačního adu v pozemcích pp. č. 857, 697/1
v k. ú. Luby do majetku města v délce cca 24 m od Mgr. Lucie Burešové, Vaňkova
,
Klatovy a Jana Bureše, Dukelská
, Klatovy.
13. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Reko MS KLATOVY – LUBY III. etapa“
a souhlasila s uložením plynovodu v obecních pozemcích pp. č. 132/2, 133/3, 134/11,
135/21, 200/3, 200/16, 200/17, 200/18, 203/9, 206/1, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/25,
811/27, 811/31, 811/32, 811/33, 811/34, 811/38, 811/44, 811/46, 811/47, 811/51, 824/6,
834/4, 838/2, 845 v k. ú. Luby dle p edložené dokumentace, s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města
k zásahu do chráněné komunikace – chodníku ul. 5. května a komunikace na pp. č. 203/9
v k. ú. Luby za účelem uložení plynovodu společnosti GasNet, s. r. o.
c) Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecních pozemcích
pp. č. 133/3, 200/3, 200/16, 200/17, 200/18, 206/1, 811/34, 811/47 v k. ú. Luby dle
p edložené situace.
14.

a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, náb . Kpt. Nálepky – p eložka NN“ na obecních pp. č. 3407/2,
3700/4, 242, 3407/22 v k. ú. Klatovy dle p edložené dokumentace, s podmínkami
TSMK, zejména s podmínkou uložení nového kNN co nejblíže k Drnovému potoku.
b) Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy v k. ú. Klatovy – umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a
oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, náb . Kpt. Nálepky – p eložka NN“ –
v pp. č. 242, 3407/2, 3407/22 a 3700/4 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca
150 bm zemního vedení NN.
c) Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za z ízení věcného
b emene a souhlasila s cenou 500,00 Kč + DPH v platné výši za celou trasu.

15. Rada města rozhodla o uzav ení Smluv o budoucích smlouvách o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav za ízení ve
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou p i uzavírání vlastní
smlouvy o z ízení věcného b emene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
1) k. ú. Luby – „Luby KT, parc. č. 757/16 - NN“
pp. č. 80/2, 709/19, 757/3, 761/7, 782/10, 782/13, 782/16, 813/1, 870/1 ve vlastnictví
města Klatovy pro umístění cca 355 bm zemního vedení NN a umístění 6 ks sk íní
v pilí i (dle současně platného ceníku za cca 74.000,00 Kč + DPH v platné výši
2) k. ú. Klatovy – „Klatovy – ul. 5. května, p. č. 579/12 - kNN“
pp. č. 698/11, 3473/9 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 18 bm zemního
vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 3.600,00 Kč + DPH v platné výši)
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16. Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) ve
prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 3179/19, 3179/21, 3179/31,
3179/37, 3179/38, 3179/39, 3179/57, 3179/58, 3179/59, 3179/60, 3179/62, 3179/66,
3179/70, 3179/82, 3179/83, 3179/85, 3179/86, 3179/87, 3179/90, 3206/1 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby
a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, Plánická, KSK, parc.č. 3179/17 – TS, VN,
kNN“ v rozsahu 232 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu ve výši 46.400,00 Kč
+ DPH v platné výši).
17. Rada města souhlasila s uložením drenážní trubky (husího krku) p i č. p. 293/IV
v Klatovech 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 Havlíčkova
v Klatovech na obecní pp. č. 898/60 v k. ú. Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 324/15
Rada města projednala zápis z komise pro výchovu, vzdělávání a sport a p ijala tyto závěry:
1. Sportovně st elecký klub Klatovy, žádost o dotaci na uspo ádání závodů Klatovský
karafiát a Klatovská sportka – schválila poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč.
2. Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zabezpečení I. národní ligy žen –
schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč.
3. TJ jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na uspo ádání závodů (59. ročník
CENY KLATOV v parkúrovém skákání) – schválila poskytnutí dotace ve výši
15.000 Kč.
4. SK Volejbal Klatovy, žádost o dotaci na cestovní náklady družstva minivolejbalu na
turnaj – schválila poskytnutí dotace ve výši 11.900 Kč.
5. Spolek BESEDA, žádost o dotaci na zabezpečení provozu poradny, kurzy, seminá e,
materiálové zajištění – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč.
6. TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na úhradu části nákladů šachisty Jakuba Kůsy
na ME a MS – schválila poskytnutí dotace ve výši 13.500 Kč.
Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže informovat žadatele a uzav ít s nimi
ve ejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 325/15
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 divizi pro soutěžní ročník 2018 – 2019.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí J. Koželuhová
Bod č. 326/15
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 16
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. července 2018

109ala

Bod č. 327/16
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 328/16
1. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 720/1 o výmě e 2 997 m2, pp. č. 720/2
o výmě e 230 m2 a pp. č. 726/2 o výmě e 187 m2 v k. ú. Luby za smluvní cenu 25,00 Kč/m2,
tj. celkem 3 414 m2 za 85.350,00 Kč od
, Luby , Klatovy.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3934/3 o výmě e cca 150 m2
v k. ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí
, Denisova
, Klatovy
za cenu smluvní 280,00 Kč/m2, tj. celkem cca 42.000,00 Kč.

3.

Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků – stp. č. 409/3 a části pp. č. 3409/9
o celkové výmě e cca 150 m2 v k. ú. Klatovy podílovým spoluvlastníkům domu čp. 32/IV –
, Kličkova , Klatovy V a
.
,
, Za Zahradami
, Hostivice, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu.

4.

a) Rada města rozhodla o pachtu části pp. č. 2147/5 v k. ú. Klatovy o výmě e 434 m2 za
cenu 3.000,00 Kč/ha/rok, tj. 130,00 Kč/rok + inflace
, Ke
Spravedlnosti
, 339 01 Klatovy.
b) Rada města rozhodla o pachtu části pp. č. 2147/5 v k. ú. Klatovy o výmě e 456 m2 za
cenu 3.000,00 Kč/ha/rok, tj. 137,00 Kč/rok + inflace Školnímu statku Klatovy – Čínov,
s. r. o., Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy.

5.

Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ 6P7
3457 p.
, Za Beránkem
, Klatovy na pp. č. 97/5 v k. ú. Klatovy –
parkoviště v ulici Za Beránkem od 01.08.2018 do 31.07.2028.

6.

a) Rada města souhlasila s uložením optické p ípojky do obecních pozemků pp. č. 1927/33,
4164/9, 4184, 4183 a 4182 v k. ú. Klatovy v ulici Schiffauerova v lokalitě Pod Borem
v Klatovech dle p edložené dokumentace, s podmínkami hospodá ského odboru.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku v ulici Schiffauerova v
Klatovech na obecní pp. č. 4164/9 v k. ú. Klatovy za účelem uložení optické p ípojky
pro investora Accolade CZ XXI, s. r. o. pro pozemkové parcely č. 4182, 4183 a 4184
v k. ú. Klatovy.
c) Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. v pozemcích
pp. č. 1927/33, 4164/9, 4184, 4183 a 4182 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro
umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení (HDPE
trubka 40 mm) pro akci „Průmyslový park Klatovy Pod Borem_OK“ v rozsahu cca 172 bm
zemního vedení za jednorázovou úhradu určenou p i uzavírání vlastní smlouvy o z ízení
věcného b emene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (dle
současně platného ceníku za cca 34.400,00 Kč + DPH v platné výši.
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7.

a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Domažlické p edměstí – 1. etapa – rekonstrukce plynovodu“ na
obecní pp. č. 954/6, 954/7, 954/8, 954/18, 954/20, 954/22, 954/30, 954/80, 954/84,
954/87, 954/93, 954/95, 954/96, 954/97, 954/99,
954/153, 954/164, 954/258, 967/6,
967/13, 968/8, 969/2, 969/9, 971/16, 974/2, 974/15, 954/118, 954/119, 954/81, 954/82,
954/83, 963/5, 3453/4, 954/89, 954/117, 954/154,954/216,954/259, 974/19 v k. ú.
Klatovy dle p edložené dokumentace s podmínkami HO.
b) Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecních pozemcích
v rámci akce: „Klatovy, Domažlické p edměstí – 1. etapa – rekonstrukce plynovodu“
takto:
- v Zahradní ulici mezi BD čp. 780/III a 756/III na pp. č. 954/6 a 3453/4 v k. ú.
Klatovy (vzrostlé stromy),
- v Zahradní ulici mezi RD čp. 787/III až 731/III na pp. č. 969/2 v k. ú. Klatovy
(zámková dlažba),
- v Zahradní ulici u BD čp. 742 až 743/III na pp. č. 954/20 v k. ú. Klatovy (vzrostlé
stromy),
- v Mánesově ulici u BD čp. 854 ž 855/III na pp. č. 954/153 v k. ú. Klatovy
(potrubí nad sebou),
- u hasičské zbrojnice čp. 751/III na pp. č. 954/7 v k. ú. Klatovy (existence sítí v trase
plynovodu),
Rada města uložila ORM prově it možnosti využití nefunkčního potrubí na pp. č. 967/6
v k. ú. Klatovy.
c) Rada města rozhodla o p evodu nefunkčního plynovodu v pp. č. 954/6, 3453/4, 969/2,
954/20, 954/153 a 954/7 v k. ú. Klatovy do majetku města za celkovou smluvní cenu
100,00 Kč bez DPH.

8.

Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu do
chráněné komunikace – chodník na náb eží Kpt. Nálepky na pp. č. 2024/1 v k. ú. Klatovy za
účelem uložení optického kabelu pro nový sloupkový rozvaděč společnosti CETIN a. s.

9.

a) Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o.. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy
v k. ú. Točník u Klatov – umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování,
údržby a
oprav STL plynovodu a p ípojek pro akci „Vodovod a kanalizace-Točník-Otín, část 1 Točník, p eložka STL plynovodu“ – v pp. č. 756, 758, 2338 ve vlastnictví města Klatovy
v rozsahu cca 76 bm STL plynovodu a p ípojek.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za z ízení věcného
b emene a souhlasila s cenou 500,00 Kč + DPH v platné výši za celou trasu.

10. a) Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy
v k. ú. Klatovy – umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav
NTL plynovodu a p ípojek pro akci „Parkovací pruh-Procházkova ulice Klatovy, p eložka
NTL plynovodu a 3 ks plynovodních p ípojek“ – v pp. č. 2774/36, 3760/2 ve vlastnictví
města Klatovy v rozsahu cca 62 bm NTL plynovodu a p ípojek.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za z ízení věcného
b emene a souhlasila s cenou 500,00 Kč + DPH v platné výši za celou trasu.
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11.

Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 132/2, 135/21, 200/3,
200/16, 200/17, 200/18, 203/9, 206/1, 811/33, 811/34, 811/47 v k. ú. Luby ve vlastnictví
města Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL
plynovodu pro akci „Reko MS Klatovy – Luby III. etapa“ v rozsahu cca 368 bm za
jednorázovou úhradu určenou p i uzavírání vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene
(služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (dle současně platného
ceníku za cca 36.800,00 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 329/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu „Odstranění žlabů a výměna
obrub v Kolumbáriu v Klatovech“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení FINAL
KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ 02877155.
2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací ízení a uzav ít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 541.473,00 Kč bez DPH, 655.182,33 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 330/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci „Oprava povrchu dvou parkovacích
ploch v Nerudově ulici“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení Eurovia Silba a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň, IČ 64830551.
2.

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací ízení a uzav ít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 546.151,35 Kč bez DPH, 660 843,13 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 331/16
1. Rada města schválila znění návrhu ízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček
z fondu rozvoje bydlení - 3. kolo.
2.

Rada města uložila HO vyvěsit ízení o posuzování žádostí na ú ední desce a dále
toto zve ejnit v místním tisku.

Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi. Garantem za p ípravu materiálů,
shromáždění podkladů a svolání komise je František Kocfelda a Ing. Hana Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 332/16
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Expozice –
refektá 59/I Klatovy – stavební úpravy" formou zve ejnění na profilu zadavatele, na ú ední
desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
3.
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2.

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

3.

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

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu jejího zasedání 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 K íž
Ing. Ji í 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
Luděk Černík
Ing. Ji í Kučera
Ing. Ji ina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

5.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 05.09.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 333/16
1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na služby
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr TDI p i realizaci stavby – Snížení
energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“ vyhlášené 13.06.2018.
Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
zadávacího ízení.
2.

Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr TDI p i realizaci stavby – Snížení
energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“ formou uzav ené písemné
výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.

3.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání ve ejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.
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4.

Rada města schválila text výzvy dle p ílohy.

5.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin K íž
Ing. Ji í 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
Luděk Černík
Ing. Ji í Kučera
Ing. Ji ina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM p edložit RM 21.08.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 334/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení k nadlimitní ve ejné zakázce na dodávky
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., otev ené ízení, na akci „Dodávka SW pro město Klatovy“,
část 1–3.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky:
- pro část 1: Document management systém (DMS), kterou je nabídka účastníka
zadávacího ízení – DERS s.r.o., Polákova 737/1, 500 02 Hradec Králové, IČ 2592436.
- pro část 2: Servis Desk, Asset management, kterou je nabídka účastníka zadávacího
ízení – MagikINFO s.r.o., Hladnovská 829/55, 712 00 Ostrava, IČ 02200309.
- pro část 3: Identity management (IDM), kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení
–
BCV solutions s.r.o., 7. května 1168/70, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 28360851.
7.

2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným způsobem a
uzav ít s vybranými účastníky zadávacího ízení Kupní smlouvy:
- pro část 1 za cenu 1.445.000,00 Kč bez DPH, 1.748.450,00 Kč vč. DPH,
- pro část 2 za cenu 572.000,00 Kč bez DPH, 692.120,00 Kč vč. DPH,
- pro část 3 za cenu 1.702.000,00 Kč bez DPH, 2.059.420,00 Kč vč. DPH.

3.

Rada města rozhodla o zahájení jednacího ízení bez uve ejnění k ve ejné zakázce „Dodávka
SW pro město Klatovy – IS pro městskou policii“, formou odeslání Výzvy k jednání
dodavatelů v po adí dle p edloženého seznamu.
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4.

Rada města schválila text Výzvy k jednání dle p ílohy.

5.

Rada města jmenovala osoby pově ené k jednání s dodavatelem: Ing. Milan Jarošík,
Ing. Rostislav Klemsa, Mgr. Radka Šustrová, Bc. Pavla Hilscher.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 21.08.2018 zprávu o výsledku jednání s návrhem na
uzav ení smlouvy s konkrétním dodavatelem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 335/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení k nadlimitní ve ejné zakázce na dodávky
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., otev ené ízení, na akci „Dodávka IT infrastruktury pro
město Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – AutoCont CZ a.s., Hornopolní
3322/34, 702 00 OSTRAVA – Moravská Ostrava, IČ 47676795.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným způsobem
a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Kupní smlouvu za cenu 3.105.488,00 Kč
bez DPH, 3.757.640,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 336/16
Rada města rozhodla o revokaci URM z 12.06.2018, týkající se změny složení komise pro
otevírání obálek a hodnotící komise nadlimitní ve ejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.,
otev ené ízení na akci „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech“ takto:
Komise pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Ing. Václav Chroust
František Kocfelda
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Jana eho ková
Ing. Iva Novotná

Náhradníci:
Ji í Tománek
Bc. Luboš Broukal
Bc. Pavla Hilscher
Jaroslava Valešová
Ing. Pavel Beneš, Ph.D.

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin K íž
Ing. Ji í Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
František Kocfelda
Jaroslava Valešová
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 33716
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR a schválila zadání vyhotovení
DSP a DPS na akci „Rekonstrukce Podhůrecké ulice“ firmě PSDS s.r.o. Praha, IČ 28098064.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzav ení Smlouvy o dílo s vybranou firmou za cenu
509.000,00 Kč bez DPH, 615.890,00 Kč vč. DPH.

Rada města doporučila ZM schválit za azení akce „PD Rekonstrukce Podhůrecké ulice“
s částkou 620.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 338/16
Rada města vzala na vědomí zápis z majetkové komise z 25.06.2018.
3.

Bod č. 339/16
Rada města schválila Plán inventur města Klatov na období od 30.06.2018 do 30.06.2019.
Bod č. 340/16
Rada města neschválila pro r. 2018 poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – st edisko
Západní Čechy, Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Stacioná e Kvítek.
Zodpovídá: Bc. M. Kanická
Bod č. 341/16
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červen 2018.
Bod č. 342/16
Rada města schválila Městskému kulturnímu st edisku Klatovy čerpání fondu investic ve výši
131.746,70 Kč na nákup projektoru pro pot eby velkého sálu Kulturního domu v Klatovech.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 343/16
1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy p ijetí finančního daru
v částce 12.000,00 Kč pro Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy na úhradu autobusové
dopravy na výlet členů klubu seniorů dne 05.09.20198 do Karlových Varů a Bečova nad
Teplou.
Dárce: SPEI Servis s.r.o., Na Vyhlídce 814/17, 190 00 Praha 9, IČ 00552577.
Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s touto darovací
smlouvou.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 344/16
1. Rada města schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 11, 1+1 s p íslušenstvím, Klatovy,
Suvorovova 692/IV, s manžely
a
, bytem Suvorovova
, Klatovy, na dobu neurčitou.

2.

2.

Rada města schválila pronájem části pozemku č. 220/3 v k.ú. Točník u Klatov o rozloze
700 m2 firmě Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 345/16
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
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Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel) a
, Obytce
(nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem garáže – po . č. 201.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou místostarostou Bc.
Miroslavem Víchem (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: služby sociální prevence – po . č. 202.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou Radkem
Tomanem (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: služby sociální prevence – po . č. 203.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a obcí P edslav, zastoupenou starostou
Bc. Miroslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: služby sociální prevence – po . č. 204.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a městem Měčín, zastoupeným starostou Stanislavem
Skalou (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: služby sociální prevence – po . č. 205.
Dohoda o realizaci p eložky plynovodní p ípojky a části odběrného plynového za ízení mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet,
s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupenou společností KORECKÝ, s.r.o. Plzeň, zastoupenou
Ing. Pavlem Koreckým („GN“).
P edmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Luby, III. etapa – poč. č. 206.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a Ing. Ji ím Krejčím a Ivanou Krejčovou, Klatovy (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem pozemku č. 37/15 k. ú. Klatovy – po . č. 207.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Antonínem Rybáčkem, Klatovy (pachtý ).
P edmět smlouvy: propachtované pozemky pp. č. 938/4 a 938/11 – po . č. 208.
Smlouva o zajištění p eložky plynárenského za ízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a GasNet,
s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupena GridServices, s.r.o., zastoupenou Zdeňkem Petrášem (vlastník
PZ).
P edmět smlouvy: úprava práv a povinností spojených s p eložkou plynárenského za ízení - STL
plynovodu d 50/PE (ID PZ 546885) a plynovodních p ípojek - k.ú. Točník u Klatov – po . č. 209.
Smlouva o spolupráci p i výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností STREICHER spol. s.r.o.
Štěnovice, zastoupenou jednatelem Ing. Lumírem Vágnerem (zhotovitel).
P edmět smlouvy: spolupráce p i opravě MK Luby podél pekárny – po . č. 210.
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Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. Praha, zastoupenou Terezou Domorázkovou (oprávněný).
P edmět smlouvy: akce 0414/17 Průmyslový park Klatovy Pod Borem_OK – po . č. 211.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena
společností Grid Services, s.r.o., zastoupenou Mgr. Pavlínou Duškovou a Vendulou
Englmaierovou (budoucí oprávněný).
P edmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Luby – III. etapa, číslo stavby 7700100713“ – po . č.
212.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou
společností Grid Services, s.r.o., zastoupenou Zdeňkem Petrášem a Ivanou Puhlovskou (budoucí
oprávněný).
P edmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace – Točník, Otín, část 1 – Točník, p eložka STL
plynovodu) – po . č. 213.
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti č. IV-12-0009579/1 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupená firmou JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou
(oprávněná).
P edmět smlouvy: akce Klatovy, Čínov, č.p. 3106/39, kNN – po . č. 214.
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti č. IE-12-0005683/1 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupená firmou JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou
(oprávněná).
P edmět smlouvy: akce Štěpánovice č.p. 27, KT – vNN – po . č. 215.
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti č. IP-12-0003219/1 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupená firmou JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou
(oprávněná).
P edmět smlouvy: akce Klatovy, Harfa, 2806/39, Friš – kNN – po . č. 216.
Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená Ing. Marcelem Herejkem
(budoucí oprávněná).
P edmět smlouvy: akce Točník, KT, parc. č. 15/7 – NN – po . č. 217.
Smlouva č. ORM/33/2018/Kl o p edání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou
Ing. Ji inou Adámkovou (žadatel).
P edmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofot r. 2017 – po . č. 218.
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Smlouva č. ORM/34/2018/Kl o p edání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Technickými službami města Klatov, zastoupené editelem Peterem
Pošefkou (žadatel).
P edmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofot r. 2017 – po . č. 219.
Komisioná ská smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (komitent) a Galerií ŠIWA (komisioná ).
P edmět smlouvy: prodej zboží – po . č. 220.
Komisioná ská smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (komitent) a Knihkupectvím Léto (komisioná ).
P edmět smlouvy: prodej zboží – po . č. 221.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy,
zastoupenou editelkou Bc. Marií Malkusovou (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem budovy bez čp. v Hálkově ul. – po . č. 222.
Bod č. 346/16
Rada města schválila Městskému kulturnímu st edisku Klatovy podání žádosti a p ípadné p ijetí
dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních
a uměleckých aktivit pro rok 2018“.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 347/16
Rada města schválila Tělocvičné jednotě SOKOL Klatovy poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na
organizační zajištění všesokolského sletu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 348/16
Rada města schválila Městskému kulturnímu st edisku Klatovy poskytnutí dotace ve výši
50.000 Kč pro mažoretky Modern Klatovy na mistrovství Evropy v Chorvatsku.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 349/16
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Martin K íž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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USNESENÍ č. 17
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 21. srpna 2018

7109ala

července 2018
Bod č. 350/17
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 351/17
1. Rada města nedoporučila ZM revokovat UZM z 20.05.2014 týkající se prodeje pozemku
č. 4386 o výmě e 18 m2 v k. ú. Klatovy majitelům sousedních nemovitostí manželům
Ing.
a Ing.
, Lužany
.
2.

Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 03.07.2018 a schválit výkup pp. č. 4242/622 o
4242/633 o celkové výmě e 529 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od pí
,
Peškova
, Praha 5 – Hlubočepy, za cenu smluvní 32.708,00 Kč.

3.

Rada města rozhodla o prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu
části komunikace na pp. č. 967/8 a 964/1 v k. ú. Klatovy do majetku města od p.
, Suvorovova
, Klatovy IV do 31.12.2022.

4.

Rada města souhlasila s ukončením platnosti Smlouvy o nájmu, uzav ené mezi městem
Klatovy a p. RNDr.
na pronájem části pp. č. 15/1 v k. ú. Věckovice
dohodou k 31.08.2018.

5.

a) Rada města souhlasila s realizací akce „Štěpánovice – Točník – optické p ipojení“
a souhlasila s uložením optického kabelu v obecních pozemcích pp. č. 707/44, 735/2,
753/3, 220/3, 2349, 707/18 a stp. č. 116/1 a 95 v k. ú. Točník u Klatov a v pp. č. 2147/3,
2147/13, 2193/17, 2203/2, 2193/12, 3578/7 v k. ú. Klatovy dle p edložené dokumentace,
s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – smíšené stezce Pod Borem pp. č. 2147/3 v k. ú. Klatovy za
účelem uložení optického kabelu.

6.

a) Rada města souhlasila s uložením nové elektrické p ípojky vysokého napětí do obecních
pozemků pp. č. 983/53, 983/51, st 18/7, 16, 981/4, 981/1 a 981/2 v k. ú. Dehtín dle
p edložené dokumentace, s podmínkami hospodá ského odboru.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku v obci Dehtín na
obecních pp. č. 983/53, 983/51, st 18/7, 16, 981/1 a 981/4 v k. ú. Dehtín za účelem uložení
elektrické p ípojky vysokého napětí pro investora MASOWEST s. r. o. pro nově budované
chladicí boxy v provozovně Jatka Dehtín.

7.

Rada města nesouhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecní pp. č. 967/6 v k. ú.
Klatovy (u atriových domů) v rámci akce: „Klatovy, Domažlické p edměstí – 1. etapa –
rekonstrukce plynovodu“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

1

Bod č. 352/17
1. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč na protipovod ová
a protizáplavová opat ení panu JUDr.
, Mánesova
, Klatovy III.
2.

Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzav ení smlouvy o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 353/17
1. a) Rada města rozhodla o uzav ení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/01/2018/Kč
z 29.01.2018, uzav ené mezi městem Klatovy a firmou ENERGO CHOCE , s.r.o. na akci
„Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech“. P edmětem dodatku
je změna ceny díla.
b) Rada města uložila ORM zajistit uzav ení dodatku č. 1 k SoD v p edloženém znění.
2.

Rada města rozhodla o vystavení objednávky firmě GEDOSTA s.r.o. na akci „Rekonstrukce
technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech – stavební úpravy“ na dodatečné práce
v ceně 315.952,00 Kč bez DPH, 425.861,92 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 354/17
1. Rada města rozhodla o uzav ení dodatku č. 2 ke smlouvě č. ORM/12/2018/Ko z 18.04.2018,
uzav ené mezi městem Klatovy a POHL cz, a.s. odštěpný závod Plze na akci: „Vodovod
a kanalizace Klatovy – Točník“. P edmětem dodatku je úprava dílčího plnění stavebních prací
a odstranění administrativní chyby.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzav ení dodatku č. 2 k SoD v p edloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 355/17
1. Rada města rozhodla o uzav ení dodatků č. 2 ke Smlouvám o dílo č. ORM/14/2018/Kč
(III. A) a č. ORM/15/2018/Kč (III. B) z 11.04.2018, uzav eným mezi městem Klatovy
a firmou Gardenline s.r.o. na akci „Mercandinovy sady – obnova historického parku –
III. etapa (A+B)“. P edmětem dodatků je úprava dílčího termínu plnění a změna ceny díla.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzav ení dodatků č. 2 k SoD v p edloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 356/17
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace ze SFŽP ČR dle podmínek
Národního programu životního prost edí na projekt „Dětská zahrada pro MŠ Máchova, Klatovy“
formou vydaného Rozhodnutí o poskytnutí finančních prost edků ze Státního fondu životního
prost edí ČR. P íjemcem dotace je Mate ská škola Klatovy, Studentská 601, p íspěvková
organizace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 357/17
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace z IROP na projekt „Smíšené
stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech – II. etapa“ formou Registrace akce včetně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
2

Bod č. 358/17
Rada města vzala na vědomí informaci o schválení dotace z IROP na projekt „Snížení energetické
náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy“ formou Registrace akce včetně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 359/17
1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího ízení FT Technologies a.s.,
U Sokolovny 253, 763 14 Bohu ovice, IČ: 26833620 z účasti v zadávacím ízení – jednání
bez uve ejnění k ve ejné zakázce „Dodávka SW pro město Klatovy – IS pro městskou policii“
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a v souladu s § 48, odst.
9 zákona. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2.

Rada města rozhodla o zrušení jednacího ízení bez uve ejnění k ve ejné zakázce „Dodávka
SW pro město Klatovy – IS pro městskou policii“.

3.

Rada města rozhodla o podání Žádosti o změnu k projektu „Modernizace městského
informačního systému MěÚ“, jejímž p edmětem bude prodloužení termínu ukončení realizace
projektu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 360/17
1. a) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení podlimitní ve ejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Rekonstrukce
ve ejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“.
b) Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – INVEST TEL,
s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČ 49193503.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným způsobem
a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Kupní smlouvu za cenu 1.903.816,00 Kč
bez DPH, 2.303.617,36 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 361/17
1. a) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Technické mapy města Klatov“.
b) Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – HRDLIČKA spol.
s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným způsobem
a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu 1.039.600,00 Kč
bez DPH, 1.257.916,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 362/17
1. a) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení podlimitní ve ejné zakázky na stavební
práce v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Expozice
– refektá 59/I Klatovy – stavební úpravy“.
b) Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – Lesní stavby, s.r.o.,
Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným způsobem
a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu 25.400.000,00 Kč
bez DPH, 30.734.000,00 Kč vč. DPH.

3. Rada města doporučila ZM schválit za azení akce „Expozice – refektá 59/I Klatovy – stavební
úpravy“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 31.000.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D, Pleskotová
Bod č. 363/17
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Dodávka
stacionárního mě iče rychlosti včetně softwaru" formou zve ejnění na profilu zadavatele, na
ú ední desce a internetových stránkách.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání ve ejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.
3.

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

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 10.09.2018 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 K íž
Ing. Ji í Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Koma ská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
4

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.
6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 18.09.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 364/17
Rada města schválila čerpání fondu investic Masarykově základní škole Klatovy, t . Národních
mučedníků 185, ve výši 99.732,00 Kč bez DPH na po ízení nového serverového vybavení.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 365/17
Rada města doporučila ZM udělit čestné občanství p. Ji ímu Suchému, nar. 01.10.1931, bytem
Praha 6.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 366/17
Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve znění pozdějších p edpisů, poskytnutí p íspěvku Oblastní charitě
Klatovy ve výši 150. 000,00 Kč z rozpočtu města pro rok 2018 a uzav ení ve ejnoprávní smlouvy
o jeho poskytnutí.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 367/17
Rada města schválila zapojení města do projektu „Venkov 21. století“, který realizuje MAS
Pošumaví, z.s., s finančním p íspěvkem města 15.000,00 Kč.
Zodpovídá: p. Ing. M. K íž
Bod č. 368/17
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 (0+1), Klatovy, Masarykova
s pí
na dobu určitou 3 měsíců.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
Bod č. 369/17
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej uvolněné bytové jednotky č. 293/2, Masarykova
293/II, Klatovy.
2.

Rada města schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 19, 2+1 s p íslušenstvím na adrese
Klatovy, nám. Míru
s pí
, bytem K Čínovu
, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok, za podmínky ukončení nájemní smlouvy uzav ené na tento byt s p.
.

3.

Rada města schválila podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická
pro p.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.03.2019.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 370/17
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu OP VVV „Šablony II“ ve
formě zjednodušeného vykazování, výzva č. 02_18_063.
Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D.
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Bod č. 371/17
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červenec 2018.
Bod č. 372/17
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatovy, s.r.o. projednala
a vzala na vědomí:
1. rozbor činnosti a hospoda ení za 1. pololetí r. 2018,
2. zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 08.08.2018.
Bod č. 373/17
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (město) a Stavebním
a nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy, zastoupeným p edsedou p edstavenstva Tomášem
Denkem (družstvo) a
, Plánická
, Klatovy (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem garážového stání označeného G7 – po . č. 223.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel) a společností Šumavské
vodovody a kanalizace a.s., Klatovy, zastoupenou p edsedou p edstavenstva Václavem Kutilem
(nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem pp.č. 219/5 a 220/3 k.ú. Točník – po . č. 224.
Smlouva o zajištění p eložky plynárenského za ízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a GasNet,
s.r.o., zastoupenou GridServices, s.r.o., Brno, zastoupenou Zde kem Petrášem (vlastník PZ).
P edmět smlouvy: p eložka PZ - NTL plynovod a 3 ks p ípojek - realizace stavby: Parkovací pruh
- Procházkova ulice, Klatovy – po . č. 225.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 14/2018) mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou
Adámkovou (pronajímatel) a Zde kou Moreovou, Týnec 72, Janovice nad Úhlavou (nájemce).
P edmět smlouvy: Tyršova ulice čp. 241, Klatovy – kade nictví – po . č. 226.
Smlouva o z ízení věcného b emene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou STEMONT JS
s.r.o., Horšovský Týn (oprávněný).
P edmět smlouvy: uložení inženýrských sítí a jiného vedení do pozemků ve vlastnictví města zemní kabel VN, Klatovy u letiště – po . č. 227.
Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene - služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (budoucí oprávněný).
P edmět smlouvy: zemní kabelové vedení NN a 6x pojistková sk í v k.ú. Luby – po . č. 228.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný, investor) a GasNet, s.r.o.,
zastoupenou GridServices, s.r.o., Brno (budoucí oprávněný).
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P edmět smlouvy: p eložka NTL plynovodu a 3 ks plynových p ípojek - parkovací pruh Procházkova ul. – po . č. 229.
Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Senergos, a.s., Ostopovice (budoucí
povinný).
P edmět smlouvy: „Točník KT, parc.č. 228, 229 - NN“ – po . č. 230.
Dodatek č. 1 ke smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a manž. Milanem a Pavlou Tomanovými, Luby 5
(prodávající).
Změna: kupní cena – po . č. 231.
Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy - Čínov, s.r.o. (pachtý ).
Změna: čl. I. bod 1.2 smlouvy se nahrazuje novým zněním – po . č. 232.
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Mgr. Václavem Mlyna íkem, Ke Spravedlnosti 717,
Klatovy (pachtý ).
Změna: bod I. smlouvy se nahrazuje novým zněním – po . č. 233.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plze ského kraje,
p.o., zastoupenou Ing. Ji ím Velíškem (správce).
P edmět smlouvy: komunikace III/11766 - „Štěpánovice - Točník - optické p ipojení“ – po .
č. 234.
Smlouva o z ízení věcného b emene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a editelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným
Ing. Zde kem Kuťákem (povinný).
P edmět smlouvy: „Výstavba inženýrských sítí a komunikací, Sobětice - Luby, lokalita Švejcký
vrch, I. etapa“ – po . č. 235.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p., zastoupeným
generálním editelem RNDr. Petrem Kubalou (budoucí povinný).
P edmět smlouvy: stavba výústního objektu pro odvedení srážkových vod - „Podporované
(pečovatelské) byty Klatovy“ – po . č. 236.
Smlouva o z ízení věcného b emene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a editelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným
Ing. Zde kem Kuťákem (povinný) a Borovky, s.r.o., České Budějovice, zastoupenou jednatelem
Františkem Jelenem (stavebník).
P edmět smlouvy: stavba „ZTV 18 RD Klatovy - Štěpánovice“ – po . č. 237.
Smlouva o spolupráci p i vybudování vrtané studny u budovy bývalé školy v K ištíně mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obstaratel) a manž.
Miroslavem a Martinou Peka ovými, K ištín 20 (poskytovatel).
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P edmět smlouvy: vybudování studny na pozemku města Klatovy – po . č. 238.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Alešem Buriánkem, Kličkova 54, Klatovy a PhDr. Ji ím Buriánkem, CSc.,
Za Zahradami 1421, Hostivice (vypůjčitel).
P edmět smlouvy: stp.č. 409/3 a část pp.č. 3409/9 v k.ú. Klatovy - vstup do provozoven, parkovací
plocha, p edzahrádka restaurace v objektu čp. 32/IV – po . č. 239.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu
v Klatovech“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ENERGO CHOCE , s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Svobodou
(zhotovitel).
Změna: čl. 5.1. - úprava a up esnění rozsahu díla – po . č. 240.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Mercandinovy sady - obnova historického parku III. etapa (část B)“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Gardenline s.r.o., Litomě ice, zastoupenou jednatelem Ing. Milošem Náprstkem
(zhotovitel).
Změna: čl. 4.2 a 5.1. – po . č. 241.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Mercandinovy sady - obnova historického parku III. etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Gardenline s.r.o., Litomě ice, zastoupenou jednatelem Ing. Milošem Náprstkem
(zhotovitel).
Změna: čl. 4.2 a 5.1. – po . č. 242.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“ mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a POHL cz, a.s.,
Plze , zastoupenou Ing. Zde kem Hanzalem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 4.2 a 6.4.1. – po . č. 243.
Smlouva o z ízení věcného b emene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a editelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným
Ing. Zde kem Kuťákem (povinný) a Borovky, s.r.o., České Budějovice, zastoupenou jednatelem
Františkem Jelenem (stavebník).
P edmět smlouvy: stavba „ZTV 18 RD Klatovy - Štěpánovice“ – po . č. 244.
Smlouva o z ízení věcného b emene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o.,
Klatovy, zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněný).
P edmět smlouvy: zemní kabelové vedení NN - Habartice p.č. 62 – po . č. 245.
Smlouva o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GridServices, s.r.o., Brno
(oprávněný).
P edmět smlouvy: „Reko MS Klatovy - Školní + 1“ – po . č. 246.
Smlouva o z ízení věcného b emene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný).
P edmět smlouvy: „Klatovy, Plánická, KSK, parc.č. 3179/17 - TS, VN, kNN“ – po . č. 247.
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Smlouva č. 025/18 o realizaci po adu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (po adatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá
Boleslav (zprost edkovatel).
P edmět smlouvy: hudební vstup Kamila St ihavky v rámci plesu města – po . č. 248.
Bod 374/17
Rada města schválila Vodní záchranné službě Českého červeného k íže č. 263 poskytnutí
mimo ádné dotace ve výši 50.000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů p i p ípravě a reprezentaci
na ME v Irsku.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 375/17
Rada města doporučila ZM schválit Českému kynologickému svazu – Základní kynologické
organizaci Klatovy 2 – 430 poskytnutí mimo ádné dotace ve výši 200.000,00 Kč na vybudování
sociálního zázemí.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 376/17
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 18
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. září 2018

7109ala

července 2018
Bod č. 377/18
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 378/18
1. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 518/2 o výměře 579 m2 v k. ú. Kydliny do
majetku města za cenu obvyklou 8.685,00 Kč od
.
,
, 339 01
Klatovy a
.
,
, 339 01 Klatovy.
2.

Rada města souhlasila s prodloužením termínu pro vybudování opěrné zdi na obecních
pozemcích pp. č. 437/1 a 450/1 v k. ú. Štěpánovice u Klatov manželům
a
,
, Klatovy do 31.12.2019. Úkon bude zajištěn formou Dodatku
ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní.

3.

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. v pozemcích stp. č. 4203, pp. č. 1509/10,
1509/12, 1509/14, 1512/6, 3547/9, 3547/12, 3547/42, 4217/5, 4217/32 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby
a oprav zemního vedení NN pro akci „Tajanov, Lázně, KT – VN, TS, NN“ v rozsahu cca
495 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 99.000,00 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 379/18
Rada města se seznámila ze zprávou týkající se veřejné zakázky „Výběr provozovatele městské
hromadné dopravy v Klatovech“ a uložila vedení města jednat s poradenskou firmou B&C
Dopravní systémy s.r.o. o dalším postupu a o závěrech informovat RM.
Zodpovídá: vedení města
Bod č. 380/18
1. Rada města vzala na vědomí informace o schválení dotací v rámci 71. výzvy OPŽP na
realizaci akce „Kanalizace – Dehtín“ a 73. výzvy OPŽP na realizaci akce „Vodovod –
Dehtín“.
2.

Rada města schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Klatovy a městem Švihov
o poskytnutí dotace města Švihov městu Klatovy na výstavbu vodovodního přivaděče
Štěpánovice – Dehtín v předloženém znění.

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 381/18
a) 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“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. h ZZVZ
(v zadávacím řízení byl jediný účastník).
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b) Rada města uložila ORM zajistit vyhotovení aktualizace rozpočtu projektu.
c)

Rada města rozhodla o podání nové žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 100. výzvy OPŽP na
akci „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ a uložila ORM zajistit
podání žádosti do 31.01.2019.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 382/18
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/32/2018/Ko,
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy na
akci „Oprava MN II na ČOV Klatovy“. Předmětem dodatku je změna ceny díla a termínu
dokončení akce.
2.

Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 383/18
1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu břehu rybníka v Čínově a uložila OŽP a ORM
projednat s majiteli pozemků v rybníku spolufinancování opravy.
Rada města uložila ORM sledovat vypsání odpovídajícího dotačního titulu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. L. Hošek
Bod č. 384/18
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavení práce
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení energetické
náročnosti bytového domu čp. 391 – 393/III, Klatovy“ vyhlášené 13.06.2018. Důvodem pro
zrušení zadávacího řízení jsou důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytly v průběhu
zadávacího řízení a pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
2.

Bod č. 385/18
Rada města doporučila ZM:
a) schválit navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na celkovou
částku 2.065.600 Kč,
b) schválit navýšení vkladu města Klatovy na celkovou částku 1.050.000 Kč,
c) schválit vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. takto:
- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na celkovou výši 1.050.000 Kč,
- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec
Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající
počtu obyvatel dané obce násobeného 30 Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých
společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy,
d) schválit novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek
Bod č. 386/18
1. Rada města projednala a vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2018 společnosti
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
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Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství
Klatovy s.r.o. z 03.09.2018.
Zodpovídá: p. Ing. V. Král, PhD.
Bod č. 387/18
1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací
za 1. pololetí 2018 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto
závěry plnit.
2. Rada města projednala postup čerpání fondu investic u příspěvkových organizací města.
Čerpání fondu investic je podmíněno předchozím souhlasem zřizovatele – rady města.
V mimořádně odůvodněných případech je možné čerpání fondu investic bez předchozího
souhlasu zřizovatele. V těchto naléhavých případech může čerpání povolit starosta města, příp.
místostarosta, následně je nutné projednání v radě města.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
vedoucí odborů, ředitelé PO
Bod č. 388/18
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru ze dne
03.09.2018.
2.

Bod č. 389/18
1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 05/2018.
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 dotace na provoz
Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech za období od 01.01.2018
do 30.06.2018 ve výši 145.660,00 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí J. Koželuhová
Bod č. 390/18
Rada města schválila POST BELLUM, o.p.s., poskytnutí mimořádné dotace ve výši 43.450,00 Kč
na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ pro žáky základních škol v Klatovech.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 391/18
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 27.08.2018
a přijala tyto závěry:
1. Mimořádné dotace
a) ČSS – sportovně střelecký klub Klatovy, pořádání střeleckých závodů – schválila
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.500,00 Kč,
b) LENOX, z.s., žádost o dotaci na Ples handicapovaných 2018 – schválila poskytnutí
mimořádné dotace ve výši 20.000,00 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 392/18
1. Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky 692/19, Suvorovova
692/IV, Klatovy a uložila SNK jednat se zájemci o podmínkách prodeje.
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2.

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru ve 2. patře domu 63/I, nám. Míru
Klatovy, společnosti MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., za nájemné stanové v zóně 8.

3.

Rada města schválila revokaci usnesení RM z 21.8.2018 bod 369/1, odst. 1 a rozhodla odložit
prodej bytu č. 293/2, Masarykova ul., Klatovy do doby dořešení záměru.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 393/18
Rada města vzala na vědomí informaci o Zásadách prodeje bytového fondu z vlastnictví města
a doporučila ZM zabývat se jimi v novém volebním období.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 394/18
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupené jednatelem Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajimatel) a Jaroslavem Volanským, Klatovy, Za Beránkem 764/II (nájemce).
Předmět smlouvy: prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru - poř. č. 249.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí
povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená vedoucím odboru Obnova DS Západ Ing. Marcelem
Herejkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Tajanov – Lázně, KT – VN, TS, NN – poř. č. 250.
Kupní smlouva číslo smlouvy: 9418001927 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a GasNet, s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Auingerem
a Tomášem Čapíkem (prodávající).
Předmět smlouvy: úplatný převod zrušeného plynovodu – poř. č. 251.
Kupní smlouva číslo smlouvy: 9418002153 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a GasNet, s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Auingerem
a Tomášem Čapíkem (prodávající).
Předmět smlouvy: úplatný převod zrušeného plynovodu – poř. č. 252.
Kupní smlouva č. 169602018 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem
Salvetrem (kupující) a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, zastoupený
Ing. Vladimírem Čapkem (prodávající).
Předmět smlouvy: prodej pozemků v k.ú. Křištín, Střeziměř – poř. č. 253.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 12/960/2018/C mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci,
zastoupený Ing. Vladimírem Čapkem (předávající).
Předmět smlouvy: převod pozemků k.ú. Křištín a Střeziměř – poř. č. 254.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/32/2018/Ko mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
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Klatovy, zastoupené Václavem Kutilem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 4.3., 4.4., 5., 5.1., smlouvy – poř. č. 255.
Bod č. 395/18
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 11.09.2018.
Bod č. 396/18
Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z.s. spolufinancování projektu Fotbalové
hřiště - změna povrchu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ max.
do výše 7.000.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města.
Bod č. 397/18
Rada města schválila Masarykově ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 podle § 23 odst. 5,
zákona 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. 39818
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy podání žádosti o dotaci do
programu „Individuální dotace OKHE 2018“ na akci „Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu
ve dnech 11.10. – 14.10.2018 ve městě Poreč, Chorvatsko – mažoretky Modern Klatovy“ a její
případné přijetí na účet zřizovatele a vypořádání prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 399/18
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 19
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. září 2018

7109ala

července 2018
Bod č. 400/19
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 401/19
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 „Plavecký bazén
Klatovy – oprava vstupní haly, šatny a hygienických zařízení“ 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 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
Luděk Černík
Peter Pošefka
Ing. Karol Žák
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři
vedoucí ORM.

5.

Rada města uložila ORM předložit RM v 10–11/2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 402/19
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 „Revitalizace zahrady MŠ
Klatovy – Máchova ul. – ETAPA I“ 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 pro podání nabídek.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Jiří Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 05.10.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I., 4. NP, č. dv. 29.

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
Luděk Černík
Mgr. Jitka Luňáková
Věra Kvardová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v 10/2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 403/19
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 „Dodávka
stacionárního měřiče rychlosti včetně softwaru“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – RAMET s.r.o., Letecká 1110, 686
04 Kunovice, IČ: 44018746.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 2.110.741,00 Kč
bez DPH, 2.553.997,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 404/19
1. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 1.944,50 Kč na protipovodňová
a protizáplavová opatření Společenství vlastníků domu čp. 355/IV v Klatovech.
2. Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 405/19
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci 11. výzvy MAS Pošumaví na akci
„Technika pro IZS – pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby“ a uložila ORM zajistit podání
žádosti v termínu do 09.11.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 406/19
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.09.2018.
Bod č. 407/19
Rada města vzala na vědomí předložený přehled volných pozemků pro možnou výstavbu
rodinných domů v Klatovech a jeho spádových obcích a uložila OVÚP přehled doplnit ve smyslu
diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. Pavel Boublík
Bod č. 408/19
Rada města schválila Dohodu o užívání technologické části SCZT Podhůrčí I. a II. etapa Klatovy
v předloženém znění.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 409/19
1. Rada města doporučila ZM schválit na základě návrhu výběrové komise poskytnutí zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení 3. kolo dle předložené zprávy v celkové výši Kč 400.000 Kč.
2.

Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení 3. kolo zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení po schválení ZM.

Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po schválení ZM.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 410/19
Rada města schválila bezúplatné převzetí věcných darů na pořádání Městského bálu Klatovy,
konaný 16.02.2019.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž

3.

Bod č. 411/19
Rada města pověřila pí Romanu Kubíčkovou, vedoucí služeb Městské knihovny Klatovy,
zastupováním ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Klatovy, příspěvková
organizace, IČ 00075051, a vykonáváním veškerých práv a povinností vyplývajících
z pracovního místa ředitele uvedené organizace, s účinností od 1.10.2018 do jmenování nového
ředitele organizace.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 412/19
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 7/18 z 10.09.2018 a přijala následující
závěry:
k bodu 1.1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Suvorovova
, pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Niederleho
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
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k bodu 1.3.
k bodu 1.4.

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

k bodu 1.15.

k bodu 2.1.

k bodu 2.2.

k bodu 2.3.

schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Plánická
s p.
na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, Niederleho
s pí
na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou
obnovení dodávky plynu do bytu,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy,
Plánická
s p.
a
na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, Koldinova
s pí
na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, Plánická
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská
s pí
na dobu určitou 3 měsíce,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Masarykova
s pí
na dobu určitou 3 měsíce,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy, Palackého
s p.
na dobu určitou do 05.12.2018,
vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 19, na adrese Klatovy, Niederleho
,
jehož nájemcem je pí
,
vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 18 na adrese Klatovy, Niederleho
,
jehož nájemcem je paní
a
,
vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 15 na adrese Klatovy, Niederleho
,
jehož nájemcem je p.
,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, Koldinova
s pí
na dobu určitou 1měsíce, pod podmínkou uhrazení
dlužného nájmu,
vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
- Klatovy, Šmeralova
- Klatovy, Pražská
- Klatovy, Plánická
– Klatovy, Koldinova
– Klatovy, Koldinova
– Klatovy, Vrbova
– Klatovy, Suvorovova
– Klatovy, nám. Míru
– Klatovy, Plánická
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní
, na dobu určitou 1 rok:
ubyt. jednotka č.
ubyt. jednotka č.
ubyt. jednotka č.
ubyt. jednotka č.
ubyt. jednotka č.
ubyt. jednotka č.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 15, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
a
na dobu
určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 21, na adrese
Klatovy, Zahradní
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
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k bodu 2.4.

k bodu 2.5.

k bodu 3.1.

k bodu 3.2.

k bodu 3.3.

k bodu 3.4.

k bodu 3.5.

k bodu 3.6.

k bodu 4.1.
k bodu 4.2.
k bodu B.

schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. , na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dluhu,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. , na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
a
na dobu
určitou 3 měsíců,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Plánická
s pí
, bytem Puškinova
, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Plánická
s pí
, bytem
, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Václavská
s pí
, bytem Nádražní
, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká
, s paní
, bytem Luby
, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním
vyrovnání na částku Kč 50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká
, s panem
, bytem
Masarykova
, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání na částku Kč 50.000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká
s p.
, bytem Pod
Hůrkou
, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání na částku Kč 50.000 Kč,
schválila podnájem bytu č. , na adrese Klatovy, Plánická
pro p.
na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2019.,
schválila podnájem bytu č. , na adrese Klatovy, Plánická
pro pí
na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019,
rozhodla vypovědět Oblastní charitě Klatovy nájem z nebytového prostoru na
adrese Klatovy, Balbínova 59/I,
schválila pronájem nebytového prostoru v domě Klatovy, Vídeňská 6/IV, Oblastní
charitě Klatovy, za nájemné stanovené v zóně 8.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 413/19
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for
Women v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 5.220 Kč za účelem financování školních obědů
žáka 4. ročníku v období od 01.10.2018 do 30.06.2019.
Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený
Bod č. 414/19
Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků na nákup 2 ks malotraktorů v max.
výši 1.200 tis. Kč bez DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
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Bod č. 415/19
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2018.
Bod č. 416/19
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Nájemní smlouva č. 15/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy,
s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a společností Možnosti tu
jsou o.p.s., zastoupena ředitelem Romanem Hajšmanem (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru v čp. 63/I, Klatovy – poř. č. 256.
Nájemní smlouva č. 16/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy,
s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a Martinem Kněžourkem,
Klatovy, Pod Hůrkou 508/III ( nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru bez čp. v Cibulkově ul., Klatovy – poř. č. 257.
Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s., Praha, zastoupenou
Ing. Mirem Rathouským (pojišťovna).
Předmět dodatku: změna bodu 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2. smlouvy – poř. č. 258.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 09/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí
Klatovy, s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou
Lněničkovou, Lamačova 633, Praha 5 (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Secesní přípitek vínem“ – poř. č. 259.
Smlouva o výpůjčce movité věci mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy,
s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Národním památkovým
ústavem, státní příspěvková organizace Praha l, zastoupená kastelánem státního zámku Vimperk
Mgr. Vojtěchem Brožem (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Secesní přípitek vínem“ – poř. č. 260.
Dodatek smlouvy o finančním leasingu č. 947734 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a ŠkoFIN s.r.o. Praha 5 (společnost).
Předmět dodatku: změna platebního profilu a změna doby trvání finančního leasingu – poř. č. 261.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Újezd u Plánice, zastoupenou starostou obce
Milanem Moudrým (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na terénní program pro uživatele návykových látek – poř. č. 262.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou obce
Ing. Josefem Srbem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: dotace na terénní program pro uživatele návykových látek – poř. č. 263.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou JH projekt
s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Čínov, KT, 1116/4, Trnka – kann – poř. č. 264.
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou JH projekt
s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, 4204/8,5 – kann – poř. č. 265.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a SJM Václavem Mazancem a Olgou
Mazancovou, Klatovy (budoucí kupující).
Předmět smlouvy: změna čl. III. smlouvy – poř. č. 266.
Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zpracovatel) a společností První certifikační autorita, a.s. Praha,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Budišem, Ph,D., MBA a Ing. Romanem
Kučerou, členem představenstva (správce).
Předmět smlouvy: zpracování osobních údajů – poř. č. 267.
Smlouva o dílo na servis a opravy zdvihacích zařízení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a OTIS a.s. Břeclav, zastoupenou předsedou
představenstva Ing. Karlem Fořtem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: servisní činnost na zdvihacím zařízení – poř. č. 268.
Příkazní smlouva o provozu registrační autority města Klatovy pro vydávání kvalifikovaných
a komerčních certifikátů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (příkazník) a společností První certifikační autorita, a.s. Praha (příkazce), zastoupenou
Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva (I.CA) .
Předmět smlouvy: zajišťování služeb provozu registrační autority – poř. č. 269.
Smlouva o poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek
I.CA mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel)
a společností První certifikační autorita, a.s. Praha, zastoupenou Ing. Romanem Kučerou, členem
představenstva (I.CA) – poř. č. 270.
Smlouva o zajištění služeb – moderování plesu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Sudou, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: moderování Klatovského městského bálu – poř. č. 271.
Smlouva o zajištění fotografických služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Ráčkem, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: fotografické služby na Klatovském městském bále – poř. č. 272.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Karlem Mařákem, Klatovy (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění diskotéky na Klatovském městském bále – poř. č. 273.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Jiřím Hrdým, Rokycany (dodavatel).
Předmět smlouvy: ozvučení na Klatovském městském bále – poř. č. 274.
7

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Martinem Čechem, Hodonín (hudebník).
Předmět smlouvy: cimbálová muzika na Klatovském městském bále – poř. č. 275.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jaroslavem Jandou (band manager), Klatovy (hudebník).
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny Big band Klatovy na Klatovském městském bále – poř.
č. 276.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jazzovým kruhem z.s. Nová Role, zastoupený Milanem
Krajícem (hudebník).
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny M. K. Collective na Klatovském městském bále – poř.
č. 277.
Bod č. 417/19
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města, konaného 02.10.2018.
Bod č. 418/19
l. Rada města schválila spolku Linka bezpečí, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000
Kč na provoz krizové služby.
2.

Rada města schválila spolku Atletika Klatovy z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši
40.000 Kč na opravu rozvodného systému zavlažování a opravu malotraktoru.

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 419/19
Rada města schválila MěÚSS podání žádosti o dotaci do dotačního titulu „Podpora sociálních
služeb dle §101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro
rok 2019 – Plzeňský kraj a přijetí případné dotace na svůj účet.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 420/19
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválila ředitelce Městské knihovny Klatovy mimořádnou odměnu
v předložené výši.
Bod č. 421/19
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.
Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 20
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. října 2018

7109ala

července 2018

Bod č. 422/20
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 423/20
1. Rada města rozhodla o výkupu nefunkčního plynovodu v délce cca 340 m v pp. č. 3686/3,
3225/9, 3204/20 a 3206/4 v k. ú. Klatovy od GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem
do majetku města za celkovou kupní cenu 100,00 Kč bez DPH s podmínkou geodetického
zamě ení nefunkčního plynovodu.
2.

Rada města rozhodla o p ipojení pp. č. 3792/163 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví manželů
na místní komunikaci v Machníkově ulici – pp. č. 3792/1 v k. ú. Klatovy dle
podmínek zpracovatele územní studie.

3.

Rada města souhlasila se stavbou chodníku na obecním pp. č. 898/60 v k. ú. Klatovy dle
p edložené dokumentace a rozhodla o p ijetí daru stavby chodníku ze zámkové dlažby na
pp. č. 898/60 v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti ST ECHY ŠOT s.r.o.,
Dělnická 48, Kdyně.

4.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Dr. Sedláka, optická síť INVEST TEL, s. r. o. – optické p ípojky“ na
obecních pp. č. 1514/16, 1516/4, 3554/7, 3554/8, 3554/3, 3547/1, 1516/8 a 1514/18 v k. ú.
Klatovy, s podmínkami hospodá ského odboru a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro
povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace –
smíšené stezky pro chodce a cyklisty na pp. č. 1514/16, 3547/1, 1516/4, 3554/7, 1516/8,
1514/18 v k. ú. Klatovy za účelem uložení optických p ípojek dle p edložené dokumentace.

5.

Rada města souhlasila s realizací akce na obecních pozemcích a s vydáním stavebního
povolení na stavbu: „I/27 P eložka Klatovy – 1. stavba aktualizace dokumentace DSP“ dle
p edložené dokumentace.

6.

Rada města rozhodla o z ízení věcného b emene na umístění podzemního spojovacího potrubí
pro mě ení průtoku vody na ece Úhlavě na obecní pp. č. 3991/1 v k. ú. Klatovy, bez
finančního plnění a bez zápisu do katastru nemovitostí.

7.

Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 954/154, 954/6, 954/7,
954/8, 954/22, 954/83, 954/87, 954/20, 954/30, 954/80, 954/82, 954/95, 954/96, 954/119,
954/84, 954/93, 954/97, 954/258, 954/99, 954/18, 954/153, 954/164, 954/188, 963/5, 967/6,
967/13, 969/2, 969/9, 974/19, 974/2, 974/15 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro
umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci
„Reko MS Klatovy – Domažlické p edměstí I. etapa“ v rozsahu cca 580 bm v nové trase
(p eloženého) a cca 1 500 bm plynovodu ve stávající trase za jednorázovou úhradu určenou
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p i uzavírání vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) dle aktuálně platného
ceníku + DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za cca 170.500,00 Kč + DPH v platné
výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 424/20
Rada města projednala žádost Obvodního báňského ú adu pro území krajů Plzeňského
a Jihočeského o vydání souhlasu k povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, p ípravy a
dobývání v lomu Svrčovec na dobu do vytěžení zásob.
Rada města odložila rozhodnutí ve věci do vypo ádání pozemků ve vlastnictví města dotčených
dobývacím prostorem a pozvala zástupce společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. na své
zasedání rady města dne 16.10.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 425/20
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Dodávka a montáž 1 ks rotátoru
s výsuvnými zásuvkami pro Městský ú ad Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

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

3.

Rada města schválila text výzvy dle p ílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 15.10.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v kancelá i 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 K íž
Ing. Ji í 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. Rostislav Klemsa
Ing. Antonín Nauš
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kancelá i
vedoucí ORM.
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6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 30.10.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 426/20
1. Rada města vzala na vědomí informaci o p íslibu dotace z OPŽP na projekty „Kanalizace Dehtín“ a „Vodovod - Dehtín“ vč. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Rada města doporučila ZM schválit p ijetí dotace a realizaci akcí v letech 2019–2020.
3. Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování ze strany vlastníků nemovitostí částkou
10.000,00 Kč/p ipojovanou nemovitost (7.000,00 Kč p íspěvek, 3.000,00 Kč vratná záloha)
v p ípadě napojení na vodovod i kanalizaci a částkou 7.000,00 Kč/p ipojovanou nemovitost
(4.000,00 Kč p íspěvek, 3.000,00 Kč vratná záloha) v p ípadě napojení pouze na kanalizaci.
4.

Rada města uložila ORM a ŠVAK, a. s. p edložit RM po schválení realizace akce v ZM návrh
na vyhlášení VZ na dodavatele obou staveb cca v 01/2019.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 427/20
Rada města rozhodla o p ijetí účelové finanční dotace ve výši 8.000.000,00 Kč od Plzeňského
kraje z programu Individuální dotace OEK 2018 k projektu s názvem „Expozice – refektá
č. p. 59/I“.
Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová
Bod č. 428/20
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opat ení č. 06/2018.
Zodpovídá: pí Ing. h. Chalupová
Bod č. 429/20
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 01.10.2018.
Bod č. 430/20
Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 19.09.2018.
Bod č. 431/20
Rada města schválila editelce MŠ Klatovy, Studentská 601, Mgr. Jitce Luňákové od 01.10.2018
specializační p íplatek ve výši 1.500 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 432/20
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. p evedení finančních prost edků z rezervního
fondu do fondu investičního ve výši 948.785,00 Kč a čerpání finančních prost edků ve výši
948.785,00 Kč z investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování opravy školní
sportovní haly.
Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D.
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Bod č. 433/20
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. p ijetí věcného daru – 23 ks PC včetně monitorů
v hodnotě 54.937,00 Kč.
Dárce: Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, IČ 00075370.
Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 434/20
1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy p ijetí finančního daru v hodnotě 120,00 Kč pro Klub
seniorů, Plánická 208/I, Klatovy, a to na financování kulturních, společenských a zájmových
akcí po ádaných klubem seniorů.
Dárce: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
2.

Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovací
smlouvou.

3.

Rada města schválila MěÚSS Klatovy změnu rozpočtu pro rok 2018 dle p edloženého plánu.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová

Bod č. 435/20
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších p edpisů, zrušila k 26.10.2018 komise rady města – finanční, pro územní rozvoj,
urbanismus a RMPZ, majetkovou, bytovou, pro nebytové prostory, pro výchovu, vzdělávání
a sport a pro kulturu a cestovní ruch.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 436/20
Rada města schválila podnájem bytu č. 29 na adrese Klatovy, Plánická
pro pí
a p.
na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 437/20
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Pojistná smlouva č. 5900075668 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou České spo itelny, a.s. Vienna Insurance Group, zastoupena
Ing. Irenou Rohlovou, editelkou úseku podpory prodeje a Michaelou Jiránkovou, hlavním
specialistou.
P edmět smlouvy: úrazové pojištění – po . č. 278.
Smlouva o výpůjčce tabletu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a společností Tichý svět, o.p.s. Praha, zastoupena editelkou Mgr. Marií
Horákovou (půjčitel).
P edmět smlouvy: zapůjčení tabletu pro neslyšící osoby – po . č. 279.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a obcí Hnačov, zastoupenou starostou Milanem
P erostem (poskytovatel dotace).
P edmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – po . č. 280.
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Dodatek č. 1 k p íkazní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Petrem Baslem (p íkazník), za účasti společnosti Tejpor s.r.o. zastoupena
Martinem Stýblem (původní p íkazník)
P edmět dodatku: změna provozovatele restaurace +FREE WC – po . č. 281.
Nájemní smlouva č. 17/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy,
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel) a Oblastní charitou
Klatovy, zastoupenou editelkou Bc. Marií Malkusovou (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru v čp. 6/IV Vídeňská ul. Klatovy – po . č. 282.
Dodatek č. l Smlouvy č. 5/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (p íjemce dotace) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem
Josefem Bernardem (poskytovatel dotace).
P edmět dodatku: změna Čl. II. bod 3 a Čl. I bod 2 smlouvy – po . č. 283.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Sweco Hydroprojekt a.s. Praha, zastoupena
p edsedou p edstavenstva Ing. Milanem Moravcem Ph.D., Ing. Vladimírem Mikulem,
místop edsedou p edstavenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou p edstavenstva (zhotovitel).
P edmět dodatku: změna čl. 5.2. smlouvy – po . č. 284.
Dodatek č. 1 smlouvy na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)
a Ing. Lubomírem Klajsnerem, Plzeň (koordinátor).
P edmět dodatku: změna čl. 4.1. a 5.3. smlouvy – po . č. 285.
Smlouva o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem,
zastoupena GridServices, s.r.o. Brno, zastoupena Mgr. Pavlínou Duškovou, vedoucí oddělení
správy nemovitého majetku – Čechy západ a Vendulou Englmaierovou, technikem správy
nemovitého majetku (budoucí oprávněný).
P edmět smlouvy: stavba: „Reko MS Klatovy – Domažlické p edměstí I. etapa, číslo stavby:
7700100625“ – po . č. 286.
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena Tomášem
Pippingerem (oprávněná).
P edmět smlouvy: akce č. IV-12-0010263/VB/001 – po . č. 287.
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Václavem
Vaidišem Elektromontáže s.r.o., zastoupena Milanem Stehlíkem (oprávněná).
P edmět smlouvy: akce č. IV- 12-0011355/1 – po . č. 288.
Pojistná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pojistník) a Pojišťovnou VZP, a.s., zastoupenou Petrem Mariničem, underwriter (pojistitel).
P edmět smlouvy: pojištění majetku – po . č. 289.
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Bod č. 438/20
Rada města schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+1 s p íslušenstvím, Klatovy,
Plánická
s pí
na dobu určitou 1rok.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 439/20
Rada města vyhlásila výběrové ízení na vedoucí pracovní místo editele/ editelky Městské knihovny
Klatovy, p íspěvkové organizace.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 440/20
1. Rada města schválila Sboru dobrovolných hasičů St ezimě poskytnutí mimo ádné dotace ve
výši 10.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s po ádáním Pošumavské hasičské ligy.
2.

Rada města schválila HC Klatovy z.s. poskytnutí mimo ádné dotace ve výši 40.000,00 Kč, na
činnost hokejového klubu – muži „B“.

Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže uzav ít s žadateli ve ejnoprávní smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 441/20
Rada města jako valná hromada společnosti Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o. projednala rozbory
hospoda ení za 1. pololetí 2018.
Bod č. 442/20
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 21
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. října 2018

7109ala

července 2018

Bod č. 443/21
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 444/21
1. Rada města nevydala firmě EUROVIA Kamenolomy a.s. souhlasné stanovisko k hornické
činnosti podle nového Plánu otvírky, p ípravy a dobývání v areálu lomu Svrčovec a jeho
vydání podmínila majetkovým vypo ádáním pozemků ve vlastnictví města Klatovy.
2.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Neumannova, parc. č. 2760/24 - NN“ na obecní pp. č. 2760/64 v k. ú.
Klatovy, s podmínkami hospodá ského odboru a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro
povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace –
asfaltového chodníku na pp. č. 2760/64 v k. ú. Klatovy za účelem uložení kabelu NN dle
p edložené dokumentace.
Realizace akce bude provedena mimo zimní období (tj. 01.11.2018 – 31.03.2019).

3.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasila s realizací rekonstrukce plynovodu v části ulic K. Haranta na pp.
č. 1312/6 v k. ú. Klatovy a Nerudova na pp. č. 3505/3 v k. ú. Klatovy v termínu do
14.12.2018 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po
výkopech.

4.

Rada města nesouhlasila s realizací akce „ Nádražní ul., čichačka a odvodňovač NTL“
a s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 3408/1 a 3547/4 v k. ú. Klatovy –
komunikaci v Nádražní ulici (v místě k ižovatky s ul. Sv. Čecha, Cibulkova a Franty
Šumavského) v době od 22.10.2018 do 26.10.2018 a uložila HO jednat se zhotovitelem
o termínu realizace akce od 05.11.2018 do 09.11.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 445/21
Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy
„JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z MV G HZS ČR pro rok 2019
na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 446/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. se seznámila se
„Strategickým dokumentem vývoje společnosti“ a požaduje materiál doplnit dle p ipomínek
z diskuse.
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Bod č. 447/21
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.10.2018.
Bod č. 448/21
Rada města vzala na vědomí p edložený p ehled vytipovaných stavebních pozemků v Klatovech
a jeho spádových obcí, které by byly vhodné k prodeji a následné výstavbě rodinných domů.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 449/21
Rada města doporučila ZM schválit do Programu regenerace MPZ pro rok 2019 akce:
1/ objekt čp. 148/I, Denisova ul., Klatovy – oprava vnějších a vnit ních omítek vč. nátěru
I. etapa,
2/ městské opevnění (okrouhlice, bašta), Klatovy – nátěr st ešních plášťů,
3/ objekt čp. 119/I, Pražská ul., Klatovy - oprava fasád.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 450/21
Rada města projednala zápis z komise pro výchovu vzdělávání a sport z 03.10.2018 a p ijala
následující závěry:
1/ dotace na pravidelnou činnost:
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše
p íspěvku činí 753 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada města ZM ke
schválení.
2/ žádosti o mimo ádné dotace
a/ Jezdecký klub Klatovy – luby, žádost o dotaci na Klatovský pohár - rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
b/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na dopravu družstva mužů a žen na závody – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 27.000 Kč,
c/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na po ádání závodů na Otavě – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
d/ Miloš Bešta, žádost o dotaci na rockovou operu „Kladivo na pýchu“ – rada města požaduje
doplnit žádost o strukturu financování,
e/ Junák, st edisko Javor Klatovy, žádost o dotaci na podporu skautingu – rada města poskytnutí
dotace neschválila,
f/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na dopravu družstva Šachklubu Sokol Klatovy na závody
– rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč,
g/ Atletika Klatov, žádost o dotaci na závody Běh Hůrkou – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 3.000 Kč,
h/ Cyklistický klub MTB Angels, žádost o dotaci na závody mládeže v cyklokrosu – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 38.000 Kč.
Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. M. K íže uzav ít s žadateli ve ejnoprávní
smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 451/21
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 08.10.2018.
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Bod č. 452/21
1. Rada města schválila podnájem bytu č. 4, na adrese Klatovy, Plánická
pro p.
na dobu určitou od 01.11.2018 do 30.06.2019.
2. Rada města doporučila ZM schválit prodej uvolněné bytové jednotky 692/19, Suvorovova
692/IV, Klatovy.
3. Rada města doporučila ZM schválit prodej uvolněné nebytové jednotky 753/11, Zahradní
753/III, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 453/21
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc zá í 2018.
Bod č. 454/21
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Smlouva na zabezpečení ochrany majetku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel služby) a Městským kulturním st ediskem Klatovy,
zastoupeným editelkou Ing. Věrou Schmidovou (zákazník).
P edmět smlouvy: ochrana majetku – letní kino, sklad v MěKS – po . č. 290.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opat ení na pozemku vlastníka mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Plzeňským krajem, zastoupeným
náměstkyní hejtmana JUDr. Marcelou Krejsovou (vlastník).
P edmět smlouvy: úprava práv a povinností p i akci- výstavba cyklostezky do Čínova SO 133 – po .
č. 291.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a editelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupené generálním editelem
Ing. Janem Kroupou a společností STRABAG a.s., zastoupena prokuristy Ing. Pavlem Klasem
a Ing. Lukášem P ibylem (zhotovitel) – po . č. 292.
Bod č. 455/21
Rada města se seznámila se žádostí Drůbežá ského závodu Klatovy a.s. týkající se snížení
nájemného za nebytové prostory čp. 155/I Klatovy a uložila SNK p edložit aktuální výši nájmu
a navrhovanou výši slevy vč. doby jejího trvání.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 456/21
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin K íž
místostarosta
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USNESENÍ č. 22
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 25. října 2018

7109ala

Bod č. 457/22
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
text předložené uzavírané smlouvy:
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (město) a společností MASO WEST s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Stanislavem
Kopáčkem (žadatel).
Předmět smlouvy: stavba „Jatka Dehtín – chladicí boxy, přístavba a nástavba“ – poř. č. 293.

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 30. října 2018

7109ala

července 2018

Bod č. 458/23
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 459/23
1. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „IV-12-0013212, Klatovy, Sportovní 783 – NN“ na obecní pp. č. 3929/5 v k. ú.
Klatovy, s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel
pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace –
chodníku ze zámkové dlažby na pp. č. 3929/5 v k. ú. Klatovy za účelem uložení kabelu NN.
2.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Nádražní čp. 56 – NTL přípojka plynu“ na obecní pp. č. 3408/2 v k. ú.
Klatovy, s podmínkami hospodářského odboru MěÚ.

3.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. Pl/2011
v platném znění a souhlasila s realizací stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník“
v termínu do 20.12.2018 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě
povrchu po výkopech.

4.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasila s realizací stavby „Točník, KT, parc.č. 15/7 – NN,
IV-12-0013009“ v termínu do 20.12.2018, realizovanou v souběhu s právě probíhající
stavbou „Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník“, za vhodných klimatických podmínek, které
nebudou bránit úpravě povrchu po výkopech.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 460/23
1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr TDI při realizaci stavby – Snížení
energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“ z důvodu změny termínu
realizace stavby.
2. Rada města uložila ORM připravit nové zadávací řízení na výběr TDI v návaznosti na
veřejnou zakázku na zajištění dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 391–393/III, Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 461/23
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Dodávka a montáž 1 ks rotátoru
s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.,
Spodní 327/5, 748 01 Hlučín–Bobrovníky, IČ: 25393201.
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2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 875.000,00 Kč
bez DPH, 1.058.750,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 462/23
1. Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zahrady MŠ Klatovy – Máchova ul. –
ETAPA I“.
2. Rada města uložila ředitelce MŠ ve spolupráci s ORM prověřit možnosti změny atypických
herních prvků za standardní popř. změnu materiálu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 463/23
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/47/2017/Sl,
uzavřenou mezi městem Klatovy a firmou Klatovská stavební s.r.o. na akci „Stavební úpravy
COH Klatovy“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 464/23
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/14/2018/Kč
z 11.04.2018, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Gardenline s.r.o. na akci
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa“. Předmětem dodatku je změna
ceny díla.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 3 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 465/23
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města Klatovy a o zadání opravy poškozených částí lanového centra firmě PROJECT
OUTDOOR s.r.o. za cenu 447.400,00 Kč bez DPH, 541.354,00 Kč vč. DPH.
2.

Rada města rozhodla o zadání vyhotovení betonové patky pro nový sloup Cesty v korunách
firmě GARDENLINE s.r.o. za cenu 52.235,00 Kč bez DPH, 63.204,35 Kč vč. DPH.

3.

Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Mercandinovy sady – III. etapa lanové centrum“ o částku 605.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 466/23
1. Rada města schválila jmenovité opravy pozemních komunikací - opravy a údržba pro rok
2019, 1. část, uvedené pod body č. 1 až 6.
2. Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit otevřené výběrové řízení na akce
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech, 1. část“ (akce uvedené pod body č. 1 až 6).
3. Rada města uložila HO ihned po výsledku výběrového řízení předložit návrh priorit dalších
akcí oprav pozemních komunikací pro rok 2019.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 467/23
1. Rada města doporučila zastupitelstvu města 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 podle uvedeného návrhu:
a) pro rok 2018 s účinností od 5.11.2018,
b) pro období od r. 2019 s účinností od 1.1.2019.
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 doporučila zastupitelstvu města 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 , podle uvedeného návrhu
s účinností od 5.11.2018. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
3. Rada města doporučila zastupitelstvu města 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 5.11.2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 468/23
1. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru Vídeňská
, účel využití – kancelář.

, Klatovy, pí

2.

Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 33, Klatovy,
Zahradní
s p.
a sl.
na dobu určitou 3 měsíců.

3.

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy,
s p.
na dobu určitou 3 měsíce.

4.

Rada města schválila slevu z nájmu nebytového prostoru Pražská 155/I, Klatovy, nájemce
Drůbežářský závod Klatovy a.s. ve výši 30 % v období od 01.10. 2018 do doby realizace nové
klimatizace.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 469/23
Rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Bod č. 470/23
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy čerpání fondu investic do výše
85.803,52 Kč na akci „Oprava hydroizolace střechy kina Šumava – oprava žlabů u terasy v kině
Šumava“.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
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Bod č. 471/23
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
text předložené uzavírané smlouvy:
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Spolkem sympozia rytého
skla, z.s., zastoupený předsedou spolku MgA. Jaroslavem Šárou, DiS (půjčitel).
Předmět smlouvy: výstava Mistrovská rytina skla – poř. č. 294.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 19.12.2017 a k Dodatku č. 1 uzavřeného 19.06.2018
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)
a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou jednateli společnosti Jitkou Dvořákovou
a Petrem Tomanem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. a 5.2. smlouvy – poř. č. 295.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)
a Miroslavem Marcinkiewiczem (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP – Expozice – refektář 59/I – stavební úpravy“ – poř.
č. 296.
Dodatek č. 3 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností Gardenline s.r.o., zastoupen jednatelem společnosti Ing. Milošem
Náprstkem a ve věcech technických Ing. Lukášem Krulichem.
Předmět dodatku: změna č. 5.1. a 5.4.1. – poř. č. 297.
Bod č. 472/23
Rada města projednala žádost SK Klatovy 1898, z.s. o poskytnutí mimořádné dotace a uložila
vedení města předložit ji v rámci rozpočtu města na r. 2019.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 473/23
Rada města schválila Domu dětí a mládeže Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši
7.000 Kč na pořízení sítě na ochranu fasády a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít
s žadatelem veřejnoprávní smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 474/23
Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru - 8. ročník pro Městský ústav
sociálních služeb Klatovy na pořízení rehabilitační a aktivizační pomůcky pro klienty „Domova pro
seniory v Klatovech a v Újezdci“.
Bod č. 475/23
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.
Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 24
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 6. listopadu 2018

4109ala

července 2018
Bod č. 476/24
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 477/24
1. Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zřídila komise rady města – finanční komisi, komisi pro územní rozvoj,
urbanismus a RMPZ, komisi pro výchovu, vzdělávání a sport, bytovou komisi, komisi pro
nebytové prostory, komisi pro kulturu a cestovní ruch a majetkovou komisi.
2. Rada města uložila starostovi města informovat jednotlivé politické strany a sdružení o nominaci
členů do jednotlivých komisí a výborů.
Zodpovídá: Ing. M. Jarošík
Mgr. R. Salvetr
Bod č. 478/24
Rada města schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 24, na adrese Klatovy,
pí
a p.
na dobu určitou 1 rok.
Zodpovídá: Ing. J. Adámková
Bod č. 479/24
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 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 Salvetr (objednatel)
a OTIS a.s. Břeclav, zastoupena předsedou představenstva Ing. Karlem Fořtem, prokuristou Janem
Kotyzou a obchodním ředitelem servisu Alenou Skopcovou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: servis a opravy zdvihacích zařízení – poř. č. 298.
Smlouva č. 4101889602 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ČEZ, a.s. Praha (poskytovatel).
Předmět smlouvy: v rámci akce „Advent 2018“ reklama a propagace – poř. č. 299.
Bod č. 480/24
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc říjen 2018.
Bod. č. 481/24
Rada města schválila Okresní hospodářské komoře Klatovy poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na
částečné pokrytí nákladů při pořádání akce „Akademie řemesel 2018“.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 482/24
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 25
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. listopadu 2018

4109ala

července 2018
Bod č. 483/25
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 484/25
1. Rada města doporučila ZM schválit upřesnění UZM z 08.11.2016 po geometrickém zaměření
skutečného provedení staveb:
a) dar pp. č. 3179/194 v k. ú. Klatovy do majetku města od
.
, Alešova
, Klatovy II. a pp. č. 3179/186, 3179/187, 3179/188, 3179/189, 3179/190, 3179/191
v k. ú. Klatovy do majetku města od Klatovské stavební kanceláře, s.r.o., Chodská
1032/27, Praha 2,
b) dar staveb veřejného charakteru vybudovaných v rámci akce: „32 bj. Klatovy – Plánické
předměstí – III. etapa – dům č. 8“ do majetku města od Klatovské stavební kanceláře,
s. r. o., Chodská 1032/27, Praha 2 v k. ú. Klatovy:
- zpevněné plochy a chodníky na pp. č. 3179/194, 3179/188, 3179/190, 3179/191,
3179/192,
- rozvod veřejného osvětlení na pp. č. 3179/172, 3179/177, 3179/178, 3179/187,
3179/188, 3179/189, 3179/191,
- veřejná zeleň na pp. č. 3179/186, 3179/187, 3179/189.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy, sjednané ve
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze 17.12.2015 o 12 měsíců, pro kupujícího firmu BI
company s. r. o., J. Štulíka 12, 252 45 Zvole u Prahy. Nedodržení nově sjednaného termínu
bude sankcionováno smluvní pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem
č. 1 k uzavřené SOBK.

3.

Rada města schválila vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla společnosti
SILNICE Klatovy a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy na pp. č. 3409/9 – parkoviště v ulici
Podbranská v k. ú. Klatovy od 01.11.2018 do 31.05.2022.

4.

Rada města schválila realizaci akce a vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu
„Novostavba RD vč. IS, oplocení a zpevněných ploch na pp. č. 3197/110 v k. ú. Klatovy“,
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro
povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace v ul.
K Zaječímu vrchu na pp. č. 3197/94 v k. ú. Klatovy z důvodu zmenšení ostrůvku veřejné
zeleně dle předložené dokumentace.

5.

Rada města schválila výpůjčku části pozemku pp. č. 2594/13 v k. ú. Klatovy o výměře cca
35 m2 na dobu neurčitou
,
, 339 01 Klatovy.

6.

Rada města schválila realizaci akce a vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu:
„Klatovy, Lažánky, parc. č. 564 - NN“ na obecní pp. č. 262/4 a 150/1 v k. ú. Kosmáčov dle
předložené dokumentace a s podmínkou hospodářského odboru MěÚ.
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7.

Rada města schválila realizaci akce a vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu:
„Klatovy, Luby, Sídl. Jih, parc. č. 684/22 – NN“ na obecních pp. č. 684/44, 984/43, 684/23
v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace a s podmínkami hospodářského odboru MěÚ.

8.

Rada města schválila 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 VN pro akci „Klatovy, Plánická, p.č. 3179/131 – přeložka VN,
TS, NN“ v rozsahu cca 4 bm zemního vedení VN 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 1.000,00 Kč + DPH v platné
výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 485/25
Rada města vzala na vědomí informaci o zpracování Územní studie veřejného prostranství
Bolešiny – Husí rynek, o jejím schválení obcí Bolešiny a o jejím vložení do evidence územně
plánovací činnosti pro rozhodování v území OVÚP MěÚ Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 486/25
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z MAS Pošumaví na projekt
„Tupadly – chodník u silnice III/18515“ a schválila Registraci akce včetně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 487/25
Rada města vzala na vědomí zamítnutí žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci
projektu „Víceúčelové hřiště Tupadly“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 488/25
1. Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/17/2018/Ko,
uzavřenou mezi městem Klatovy a firmou ERDING-TRANSMIX BETON na akci „Stavební
úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“. Předmětem dodatku je změna
ceny díla.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 489/25
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 „Dodávka IS městské
policie, 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.
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3.

Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy.

4.

Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek a zpřístupnění jejich obsahu
zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Rostislav Klemsa
a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 12.12.2018 jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 18.12.2018 zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 490/25
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Vybavení základních škol
v Klatovech“ formou zveřejnění ve Věstníku VZ, Úředním věstníku EU, na Profilu
zadavatele, 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.

3.

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

4.

Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek a zpřístupnění jejich obsahu
zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Jiří Kučera
Ing. Rostislav Klemsa
a uložila jejím členům zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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6.

Rada města uložila ORM předložit RM v 01–02/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 491/25
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 (0+1), na adrese Klatovy,
pí
na dobu 3 měsíců.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 492/25
1. Rada města schválila podnájem bytu č. 6, na adrese Klatovy,
na dobu určitou od 01.12.2018 do 31.05.2019.

pí

2.

Rada města schválila podnájem bytu č. 18, na adrese Klatovy,
a
na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019.

pí

3.

Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 811/22,
Podhůrecká 811/III, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.

4.

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v čp. 9/IV, Vídeňská
ul., Klatovy, uzavřené s Církví víry, sbor Plzeň, dohodou k 30.11.2018.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 493/25
Rada města schválila společnosti Úhlava, o.p.s., poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč
na zimní semestr 2018 Virtuální univerzity třetího věku.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č.494/25
Rada města zahájila výběrové řízení na ředitelku Městské knihovny v Klatovech.
Bod č. 495/25
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, schválila doplnění organizačního řádu MěÚ Klatovy o úkoly, které odbor vnitřních věcí
zajišťuje na úseku civilní ochrany a krizového řízení.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 496/25
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy čerpání fondu investic ve výši
45.834,80 Kč na akci „Montáž měřiče tepla ve výměníkové stanici na větev ÚT zásobující objekt
Kulturního domu Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 497/25
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon
regionálních funkcí knihoven na rok 2019 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila přijetí
případné dotace na bankovní účet města včetně vypořádání.
Zodpovídá: pí R. Kubíčková
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Bod č. 498/25
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov s.r.o., vzala na vědomí
zápis z jednání dozorčí rady ze dne 07.11.2018.
Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský
Bod č. 499/25
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 Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Město) a spolkem Šance pro kočku, z.s., zastoupený předsedkyní
Annou Špačkovou (útulek).
Předmět dodatku: prodloužení Smlouvy do 31.12.2019 – poř. č. 300.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou JH
projekt s.r.o., zastoupena jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Točník, KT, parc. č. 139/19-kNN – poř. č. 301.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., zastoupena jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: Klatovy, Plánická, p.č. 3179/131 – přeložka VN, TS, NN – poř. č. 302.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena GridServices, s.r.o., Brno,
zastoupena Mgr. Pavlínou Duškovou a Vendulou Englmaierovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Niederleho, číslo stavby: 7700072400“ – poř.
č. 303.
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(příkazce) a Millenium gym z.s., zastoupený předsedou Václavem Tomanem (příkazník).
Předmět smlouvy: zajištění pořadatelské služby na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 304.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň, zastoupena Šárkou Caklovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce č. IV-12-0011687/VB/001 – poř. č. 305.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ORM/17/2018/Ko mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Společností ERDING-TRANSMIX BETON Brno,
zastoupenou místopředsedou představenstva Přemyslem Botkou a ve věcech technických
Ing. Zdeňkem Pastorkem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 5 smlouvy – poř. č. 306.
Smlouva číslo Z _S24_12_8120062124 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s., zastoupena Ing. Marcelem Herejkem
(provozovatel).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky – přeložka NN, č. Projectu IZ-12-0000302“
- poř. č. 307.
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Bod č. 500/25
Rada města schválila Nařízení města Klatov č. 1/2018, o plánu zimní údržby pro Klatovy
a integrované obce, v předloženém znění.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 501/25
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 „Oprava povrchu
komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2019, 1. 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 k podání nabídek (zadávací podmínky).

4.

Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek a zpřístupnění jejich obsahu
zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
František Kocfelda
Petr Kodeš
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 18.12.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 502/25
Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2019 akce:
1. Klatovy - Kollárova ulice v ceně 11 mil. Kč včetně DPH,
2. Klatovy - Mánesova ulice - parkoviště pro OA v ceně 1,5 mil. Kč včetně DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 503/25
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2018 ve výši 738.474 Kč.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 504/25
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, pís. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
jmenovala předsedy a členy komisí rady města s učinností od 01.12.2018:
Finanční komise
předseda: Ing. Chroust Václav
členové: Nováček Václav, Ing. Nový Luboš, Ing. Král Vladimír Ph.D., Ing. Šlehofer Stanislav,
MUDr. Brada Tomáš, Šafránek Stanislav, Ing. Černá Zdeňka, Ing. Kalivoda Jaromír, Vojta Radek,
Mgr. Šlajsová Věra, Benda Jan, Ing. Hosnedl Josef
zapisovatelka: Ing. Hana Chalupová
Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
předseda: MUDr. Chroust Miloš
členové: Pytel Martin, Mráz Karel, Ing. Auermüller Jan, Ing. arch. Hanzlík Karel, Ing. arch.
Břízová Miroslava, Ing. Pohanka Jiří, Ing. Šillar Ivan, Bc. Geiger František, RNDr. Haviar
Stanislav Ph.D., Marková Hana, Ing. arch. Bauer Jan, Papež Jan
zapisovatelka: Ivana Kamenová
Komise majetková
předseda: Pošefka Peter
členové: Popelka Adam, Běloušková Ludmila, Baselides Zdeněk, Mgr. Veselý Jaromír, Rosa Petr,
Šafránek Stanislav, Ing. Černá Zdeňka, Rehák Jaroslav, Kozák Tomáš, Kučera Dušan,
MUDr. Humplík Jan, Ing. Hosnedl Michal
zapisovatelka: Ing. Jaroslava Kudrnková
Komise bytová
předseda: Hulešová Marie
členové: Maříková Ivanka, Holá Dana, Hamplová Danuše, Ing. Dagmar Reitmaierová, Vítková
Šárka, Vizinger Michal, Klasna Michal, Veselý Václav, Hostaš Jaroslav, Klimeš Petr
zapisovatelka: Miluše Šottová
Komise pro nebytové prostory
předseda: Joachimsthaler František
členové: Lang Rudolf, Bárta Karel, Korec Zdeněk, Vizingerová Bohuslava, Haviarová Petra, Fára
Antonín, Hostaš Jaroslav, Benda Jan
zapisovatelka: Jarmila Maxová
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport
předseda: Mgr. Šklebený Vítězslav
členové: RNDr. Vágnerová Kateřina, Kanta Tomáš, RNDr. Brousek Jan Ph.D., Mgr. Pleticha
Jaroslav, Mgr. Kasalová Jana, Ing. Schavel Roman, Kosnar Václav, Hejpetr Pavel, Bc. Komaňská
Vlasta, Rybová Lenka, Mgr. Karnet Miroslav, Ing. Byrtus Miroslav Ph.D., Mgr. Štancl Jiří
zapisovatelka: Ing. Alena Kunešová
Komise pro kulturu a cestovní ruch
předseda: Ing. Kříž Martin
členové: Ing. Kristová Hana, Míková Marie, Mgr. Kopecký Lukáš, Mašek Martin, Piorecký Jan,
Mgr. Koura Pavel, Bálková Alena, Ing. Reitmaierová Dagmar, Bc. Komaňská Vlasta, Ing. Zavřel
Jiří, Mgr. Šlajs Ivan, Viták Karel,
zapisovatelka: Jitka Kodešová
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Bod č. 505/25
Rada města schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 506/25
Rada města schválila mimořádnou odměnu ředitelům ZŠ a MŠ.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 507/25
Rada města projednala žádost společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. týkající se revokace
usnesení č. 21 ze 16.10.2018, bod č. 444/21.
Rada města revokaci zamítla a trvá na svém původním rozhodnutí - vydání souhlasného
stanoviska pro firmu EUROVIA Kamenolomy a.s. k hornické činnosti podle nového Plánu
otvírky, přípravy a dobývání v areálu lomu Svrčovec podmínit předchozím majetkovým
vypořádáním pozemků ve vlastnictví města Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 508/25
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 26
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. prosince 2018

6109ala

července 2018
Bod č. 509/26
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 510/26
1. Rada města nedoporučila ZM revokovat UZM z 20.05.2014 a nedoporučila ZM schválit
úhradu všech nákladů spojených s prodejem pozemku č. 4386 o výměře 18 m2 v k. ú. Klatovy
majitelům sousedních nemovitostí manželům
.
a
.
,
2
ve stávajícím stavu za kupní cenu smluvní 500,00 Kč/m , celkem 9.000,00 Kč.
2.

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, Sportovní 783 - NN“
pp. č. 3475/5, 3929/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 25 bm zemního vedení
NN a umístění 1 ks pojistkové skříně (dle současně platného ceníku za cca 5.500,00 Kč +
DPH v platné výši),
2) k. ú. Točník u Klatov – „Točník – KT, p. č. 23/1 - NN“
pp. č. 706/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 bm zemního vedení NN
a umístění 1 ks kabelové skříně (dle současně platného ceníku za cca 1.500,00 Kč + DPH
v platné výši),
3) k. ú. Klatovy – „Klatovy – U Čedíku, p. č. 3228/14 - NN“
pp. č. 3204/120 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 1 bm zemního vedení
NN a umístění 1 ks kabelové skříně (dle současně platného ceníku za cca 1.500,00 Kč +
DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 511/26
Rada města doporučila ZM schválit společnosti Accolade CZ XXI., s. r. o., člen koncernu,
prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku Pod Borem
v Klatovech, uzavřené dne 22.11.2016 o 1 rok, tj. do 22.11.2019, s podmínkou úhrady čtvrté
splátky kupní ceny ve výši 1.230.720 Kč + DPH (tj. 3 x 410.240 Kč + DPH) v termínu do
31.12.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 512/26
Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na
prodej pozemku v průmyslové zóně Chaloupky v Klatovech, uzavřené 22.11.2016 mezi městem
Klatovy a společností Accolade CZ XXII. s. r. o., člen koncernu, o 6 měsíců, tj. do 22.05.2019.
Úkon bude zajištěn dodatkem č. 1 k uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 513/26
Rada města jmenovala do funkce ředitelky Městské knihovny Klatovy Bc. Jarmilu Poupovou
s nástupem od 01.03.2019.
Bod č. 514/26
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 31.12.2019.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 515/26
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 27.1.2018.
Bod č. 516/26
Rada města se seznámila s kalkulací předběžné ceny tepelné energie Klatovské teplárny a.s., na
rok 2019.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 517/26
1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníků zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr provozovatele městské hromadné
dopravy v Klatovech“, firem Klatovská dopravní společnost s.r.o., IČ: 28005872, se sídlem
Dr. Sedláka 940, 339 01 Klatovy a Autobusy VKJ s.r.o., IČ 27244181, se sídlem Pobřežní
16/18, 186 00 Praha z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
2.

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby podle
zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr provozovatele městské hromadné dopravy
v Klatovech“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ (v zadávacím řízení zbyl jediný
účastník zadávacího řízení).

3.

Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Výběr provozovatele městské
hromadné dopravy v Klatovech“ o částku 121.000,00 Kč na zajištění poradenských služeb
akce z důvodu konání 2. kola výběrového řízení.

4.

Rada města uložila HO, ORM a právničce města předložit RM návrh na vyhlášení nového
výběrového řízení s upravenými zadávacími podmínkami.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 518/26
1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 07/2018.
2.

Rada města doporučila ZM, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřilo radu města
prováděním rozpočtových opatření týkajících se změn v rámci schválených závazných
ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na výši rozpočtu, na konci roku týkajících se přijetí
a použití účelových dotací.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
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Bod č. 519/26
1. Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2019 – 2023,
b) rozpočet města Klatovy na rok 2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 476.896 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši: 326.765 tis. Kč
Rozpočtovou rezervu pro rok 2019 ve výši: 134.836 tis. Kč
Zapojení rozpočtové rezervy roku 2018 ve výši 140.907 tis. Kč
Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle Přílohy č. 2
Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3
Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4
Splátky úvěrů dle Přílohy č. 5
Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 6
Plán hospodářské činnosti města pro rok 2019 dle Přílohy č. 7.
2.

Rada města doporučila ZM města 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 pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným
subjektům:
Tělovýchovná jednota Start Luby
200.000 Kč
Stálá divadelní scéna Klatovy
700.000 Kč
Hockey club Klatovy
2.250.000 Kč
Senior HC Klatovy, s. r. o.
350.000 Kč
SK Klatovy 1898, z. s.
300.000 Kč
Basketbalový klub Klatovy
320.000 Kč
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

Bod č. 520/26
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 01/2019.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 521/26
Rada města doporučila ZM schválit ceny vodného a stočného na rok 2019 takto:
a) vodné
31,53 Kč/m3 bez DPH, 36,26 Kč/m3 vč. DPH
b) stočné
25,77 Kč/ m3 bez DPH, 29,64 Kč/m3 vč. DPH
c) srážkovné 15,92 Kč/m3 bez DPH, 18,31 Kč/m3 vč. DPH
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 522/26
Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o nočním klidu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 523/26
Rada města schválila čerpání fondu investic ZŠ Plánická ul. 194 ve výši 175.000 Kč bez DPH
na pořízení nového varného plynového kotel 150 l.
Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk
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Bod č. 524/26
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy rozdělení příspěvku z rozpočtu
zřizovatele pro rok 2018 v celkové výši 11.100 tis. Kč:
a/ ve výši 6.500 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz MěÚSS Klatovy,
b/ ve výši 4.600 tis. Kč jako investiční příspěvek do fondu investic MěÚSS Klatovy.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 525/26
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou Bořík B + B elektro s.r.o., zastoupena jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – U Čedíku, p.č. 3228/14 – NN“ – poř. č. 308.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou Bořík B + B elektro s.r.o., zastoupena jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Točník – KT, p.č. 23/1 – NN“ - poř. č. 309.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností
Libuše Soferová, s.r.o. Plasy, zastoupena jednatelkou Libuší Soferovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Mánesova, parc. č. 954/20 – NN“ – poř. č. 310.
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. Děčín, zastoupena společností ENERGON Dobříš s.r.o.,
zastoupena Hanou Pavelkovou (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Sportovní 783 – NN“ – poř. č. 311.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(obdarovaný) a městem Rokycany, zastoupeným starostou města Václavem Kočím (dárce).
Předmět smlouvy: obraz „Klatovy“ od autora Ladislava Císaře – poř. č. 312.
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720330286 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Praha
(pojistitel).
Předmět dodatku: pojištění odpovědnosti za škodu – poř. č. 313.
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou a.s. Praha 4, (banka).
Předmět dodatku: změna článku 3., 8., 10., 16., 17., 18. Smlouvy – poř. č. 314.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. arch. Jitkou Pohořalou, Plzeň – Bolevec.
Předmět smlouvy akce „Expozice refektáře 59/I Klatovy – stavební úpravy“ – poř. č. 315.
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Smlouva o zřízení služebnosti č. 751/2018-SML mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy, státním podnikem Praha,
zastoupeným generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou.
Předmět smlouvy: kanalizační řad v rámci akce „Klatovy – čisté město – SO 02.01 Výstavba
stokové sítě Klatovy – Sobětice – Luby“ – poř. č. 316.
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 Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Josefem
Hendrychem (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: akce „Luby u Klatov – rozšíření veřejného osvětlení“ – poř. č. 317.
Bod č. 526/26
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
jmenovala Ing. arch. Barboru Černou členkou komise pro kulturu a CR.
Bod č. 527/26
Rada města doporučila ZM schválit složení výborů:
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Votípka Petr
členové: Mašek Martin, Ing. Gabriel Jiří, Ing. Vondrová Markéta, JUDr. Štancl Jiří, Ing. Zavřel
Jiří, Mgr. Šlajsová Věra, Ing. Frydrych Petr, Fiala Petr, Buriánek Aleš.
Finanční výbor: předseda: Strolený Pavel
členové: Ing. Kubát Jiří, Ing. Rubáš Josef, Ing. Kopáček Stanislav, Ing. Šlehofer Stanislav, Ing.
Honzík Pavel, Janda Josef, DiS, RNDr. Haviar Stanislav, Ph.D., Bc. Jakubčík Igor,
Rehák Jaroslav.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 528/26
Rada města doporučila ZM schválit „Plán rozvoje sportu města Klatovy“.
Bod č. 529/26
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 11.12.2018.
Bod č. 530/26
Rada města schválila p. M. Beštovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na projekt
„Kladivo na pýchu“ a s tím spojené náklady.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 531/26
1. Rada města schválila spolku DIAMOND DANCE Klatovy, z.s., poskytnutí mimořádné
dotace ve výši 5.000 Kč na dopravu na taneční soutěž Let´s dance v Písku.
2. Rada města neschválila spolku DIAMOND DANCE Klatovy, z.s., mimořádnou dotaci na
pořízení kostýmů.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
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Bod č. 532/26
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 27
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. prosince 2018

6109ala

července 2018
Bod č. 533/27
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 534/27
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení, na akci „Dodávka IS
městské policie, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – InQool a.s., Hněvkovského 30/65,
617 00 Brno – Komárov, IČ 29222389.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 537.000,00 Kč
bez DPH, 649.770,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 535/27
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 osobního automobilu“ 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:
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 11.01.2019 od 10:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Ing. Jiří Pohanka
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Rostislav Klemsa
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a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6.

Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 22.01.2019 zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 536/27
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Projektová dokumentace – Výstavba
požární zbrojnice Sobětice“ 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:
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 11.01.2019 od 10:15 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Ing. Jiří Pohanka
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 22.01.2019 zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D, Pleskotová

Bod č. 537/27
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 08/2018 v souladu s rozhodnutím zastupitelstva
města ze dne 11.12.2018, kterým byla pověřena k provádění rozpočtových opatření týkajících se
přijetí a použití účelových dotací před koncem kalendářního roku.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
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Bod č. 538/27
1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok
2018.
2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací
města pro rok 2018 ve formě odpisového plánu a limitu na platy.
3. Rada města schválila úpravu Plánu hospodářské činnosti města pro rok 2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 539/27
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 10.12.2018 a uložila vedení města ve spolupráci s architektkou města předložit na jednání RM
08.01.2019 informaci o záměru u OC Škodovka.
Bod č. 540/27
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 8/18 z 10.12.2018 a přijala následující
závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
s p.
a pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy,
s p.
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
s p.
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy,
.
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 2 let,
k bodu 1. 12. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou uhrazení
dlužného nájemného,
k bodu 1. 15. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy,
s pí
a p.
na dobu určitou 3 měsíců,
pod podmínkou obnovení dodávky plynu,
k bodu 1. 16. schválila ukončení nájmu bytu č. 2 na adrese Klatovy,
, jehož
nájemcem byl pan
,
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k bodu 1. 17. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou uhrazení
dlužného nájemného,
k bodu 1. 18. schválila prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:

k bodu 2. 1.

k bodu 2. 2.
k bodu 2. 3.

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

k bodu 3. 2.

,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy,
,
ubyt. jednotka č.
–
na dobu určitou 1 rok
ubyt. jednotka č.
–
Anna na dobu určitou do 16.09.2019
ubyt. jednotka č.
–
na dobu určitou do 16.09.2019
ubyt. jednotka č.
–
na dobu určitou 1 rok
ubyt. jednotka č.
–
na dobu určitou 1 rok
ubyt. jednotka č.
–
na dobu určitou do 13.10.2019
ubyt. jednotka č. –
na dobu určitou do 14.10.2019
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 21, na adrese
Klatovy,
, s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na adrese
Klatovy,
s p.
na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dlužného poplatku za ubytování,
schválila ukončení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 32, na
adrese Klatovy,
s p.
a
,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 10, na adrese
Klatovy,
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
s pí
, bytem
, Klatovy,
na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
, s pí
, bytem
, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
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k bodu 3. 3.

k bodu 4. 1.

k bodu 5. 1.
k bodu 6. 1.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+2 s přísluš., Klatovy,
, s pí
,
1, na dobu určitou
3 měsíce,
a/ schválila převod družstevního podílu k bytu č. 50, 2+kk s příslušenstvím,
na adrese Klatovy,
na nabyvatele
a
,
b/ schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 50, 2+kk s příslušenstvím, Klatovy,
s
a
, trvale bytem Klatovy,
, s platností od 1. 1. 2019 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací
při splnění podmínek nájemní smlouvy,
schválila výpověď z nájmu pí
, bytem Klatovy,
, byt
č. 5, pro neplacení nájemného za byt,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 na adrese Klatovy,
s pí
na dobu určitou 1 rok, pod podmínkou uzavření dohody
o ukončení nájmu bytu s p.
,

1.

Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 293/2, Masarykova
293/II, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.

2.

Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování v čp.
,
ul., Klatovy
s pí
a p.
od 01.01.2019 do 31.01.2019. Poplatek za
ubytování činí 300 Kč denně, tj. 9.300 Kč/měsíc.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 541/27
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory č. 3/2018 z 10.12.2018 a přijala
následující závěry:
k bodu 11.
schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené s p.
na
nebytový prostor v Habarticích (garáž) ke dni 31.01.2019,
k bodu 12.
schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené s p.
na
pronájem nebytového prostoru v č.p. 53/IV, Vrbova ul., Klatovy, dohodou ke dni
31.01.2019,
k bodu 14.
schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 31, ve druhém
patře objektu č.p. 63/I, náměstí Míru, Klatovy, p.
; účel využití
- sklad,
k bodu 15.
schválila pronájem nebytových prostor ve III. patře v č.p. 9/IV, Vídeňská ul.,
Klatovy pro spol. Člověk v tísni, o.p.s.; účel využití kanceláře, nájemné v zóně 8,
schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené se spol. Člověk v tísni na nebytové
prostory v II. patře v č.p. 9/IV, Vídeňská ul., Klatovy, dohodou k 31.01.2019,
k bodu 16.
schválila pronájem nebytových prostor v suterénu domu č.p. 276/II, Koldinova ul.,
Klatovy, pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace;
účel využití kanceláře a sklady; nájemné v zóně 8,
k bodu 17.
schválila výpověď z nájmu nebytového prostoru – novinový stánek ve Vídeňské ul.
- nájemci p.
z důvodu dlužného nájemného.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 542/27
1. Rada města schválila MěÚSS přijetí darů pro:
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec
a/ Finanční dar v hodnotě 20.000 Kč a to na financování kulturních a společenských
akcí pro klienty domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením
v Újezdci.
Dárce: paní
,
,
b/ Finanční dar v hodnotě 2.000 Kč na financování kulturních a společenských akcí pro
klienty domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci.
Dárce: paní
,
, 339 01 Klatovy.
Domov pro seniory Klatovy
Finanční dar v hodnotě 5.000 Kč na financování kulturních a společenských akcí pro
klienty domova pro seniory v Klatovech.
Dárce: TOWER Net s.r.o., Kaznějovská 1311/60, 323 00 Plzeň-Bolevec, IČO 29101760
Klub seniorů v Klatovech
Finanční dar v celkové hodnotě 240 Kč na financování kulturních, společenských
a zájmových akcí pořádaných klubem seniorů.
Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
2. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy dle uvedených
darovacích smluv.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 543/27
Rada města schválila Masarykově ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků přijetí daru na základě
Darovací smlouvy dle § 2055 občanského zákoníku uzavřené mezi Okresní hospodářskou
komorou Klatovy a Masarykovou základní školou Klatovy, tř. Národních mučedníků 185.
Zodpovídá: Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 544/27
Rada města schválila Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 přijetí věcných darů na základě
darovací smlouvy uzavřené mezi Okresní hospodářskou komorou Klatovy, zastoupenou
JUDr. Zdeňkou Vlčkovou, předsedkyní představenstva a Základní školou Klatovy, Plánická ul.
194, zastoupenou Mgr. Karlem Denkem ředitelem školy.
Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk
Bod č. 545/27
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. použití finančních prostředků z investičního fondu
ZŠ Klatovy, Čapkova ul. ve výši 84.602 Kč včetně DPH (69.919 Kč bez DPH) na pořízení myčky
bílého nádobí do školní jídelny.
Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 546/27
1. Rada města pověřila starostu Mgr. Rudolfa Salvetra, místostarosty Ing. Václava Chrousta
a Ing. Martina Kříže, zastupitelku Bc. Vlastu Komaňskou a zastupitele Mgr. Jaromíra
Veselého k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) zák.
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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2.

Rada města ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů stanovila, že při významných příležitostech a občanských obřadech budou
Ing. Martin Kříž, Ing. Václav Chroust, Bc. Vlasta Komaňská a Mgr. Jaromír Veselý užívat
závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je
uveden název Česká republika.

3.

Rada města určila ve smyslu § 11a odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že
místem pro konání slavnostních obřadů je obřadní síň radnice, nám. Míru 62, Klatovy. Rada
města určila, že svatební obřady mohou probíhat každou sobotu v době od 9:30 do 14:00 h,
maximálně však 9 obřadů/sobota.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík

Bod č. 547/27
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc listopad 2018.
Bod č. 548/27
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 (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostou Ing. Františkem
Vlčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 318.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Chlistov, zastoupenou starostou Ing. Václavem
Boučkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 319.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou Zdeňkem
Voráčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 320.
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 služeb sociální prevence – poř. č. 321.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností
STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn, zastoupena jednatelem Jiřím Steinbergerem (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Machníkova ul. P.č. 3792/1 – kabel NN, EP-120002701/1/VB“ – poř. č. 322.
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Bod č. 549/27
Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace:
a/ SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky, Klatovy, ve výši 6.000 Kč na zajištění koncertu Symfonického
orchestru, 10.01.2019,
b/ Milanu Janouškovi ve výši 30.000 Kč na mezinárodní turnaje v tenisu.
c/ Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z.s., ve výši 10.000 Kč na akci
Nejúspěšnější sportovec roku 2018.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadateli veřejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 550/27
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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