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
2

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
4

