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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