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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