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6109ala   

 

 

 

 

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

Bod č. 2/1 

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 a výměna vodovodu v Klatovech 2019, 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 12.148.995,56 Kč 
bez DPH, 14.700.284,63 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

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 a výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2019, 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 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: 
Členové:   
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. 

USNESENÍ č. 1 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 8. ledna 2019 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 02/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 4/1 

Rada města schválila plán Vodohospodářského fondu pro rok 2019 a Plán Fondu dešťové 
kanalizace pro rok 2019. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 5/1 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. ORM/5/2018/Ko, uzavřené mezi 
městem Klatovy a Společností VRV + SHDP – vedoucí společník Vodohospodářský rozvoj  

a výstavba a.s., Praha na akci „Generel zásobování vodou města Klatovy“. Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu plnění. 
 

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

Bod č. 6/1 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.12.2018. 

 

Bod č. 7/1 

1.  Rada města schválila návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček z fondu 
rozvoje bydlení - 4. kolo. 

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

3.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,  
     shromáždění podkladů a svolání komise je p. Kocfelda a pí Ing. Chalupová. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 pí Ing. Chalupová 

Bod č. 8/1 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze 17.12.2018. 
 

Bod č. 9/1 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na projekt „Hrajeme si (nejen) s papírem 2019“ do titulu „Podpora volnočasových 
aktivit v Plzeňském kraji“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27  
odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
        Zodpovídá: pí R. Kubíčková 

                        p. S. Reiser 

Bod č. 10/1 

Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů v roce 2018 a schválila pořádání 
pravidelných i výročních trhů v roce 2019. 

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 11/1 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport a schválila  
p. Václavu Kosnarovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na náklady spojené se 
závody světového šampionátu v Ice Cross Downhillu. 

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 12/1  

1. Rada města se seznámila se strategickým dokumentem vývoje společnosti Klatovská teplárna, 
a.s. včetně jeho dodatku č.1 a vzala jej na vědomí. Konstatuje, že dokument byl projednán a 
schválen představenstvem společnosti a dozorčí radou. 

 

2. Rada města: 

a) souhlasila se záměrem instalovat kogenerační jednotku na kotelně Plánická ul. Klatovy dle 

 návrhu obsaženém ve strategickém dokumentu společnosti. Uložila společnosti a odboru 
 rozvoje města připravit konkrétní projekt, včetně řešení finančních a smluvních podmínek  
 tento záměr realizující. Předložit jej ke schválení představenstvu společnosti a valné 
 hromadě společnosti, 

 

b)  souhlasila se záměrem projektu snížit instalovaný příkon teplárenského zdroje pod 20 MW 

 dle návrhu uvedeném ve strategickém dokumentu společnosti. Uložila společnosti připravit 
 konkrétní projekt, včetně řešení finančních a smluvních podmínek tento záměr realizující. 
 Předložit jej ke schválení představenstvu společnosti a valné hromadě společnosti. 

        Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek 

                         

Bod č. 13/1 

Rada města schválila návrh přístavby Obchodního centra Škodovka v Klatovech na pozemcích pp.  
č. 3454/6, 4000/13 a 4220 v k. ú. Klatovy, v souladu s územní studií ÚS.6 – jih Klatovy  

a s požadavkem na dopracování komunikačního napojení zájmového pozemku pro pěší od areálu 
OC a od okružní křižovatky a na řešení přední stěny objektu k ulici Domažlická.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                pí Ing. arch. E. Kováříková  

Bod č. 14/1 

Rada města rozhodla aktualizovat zadání pro návrh úprav veřejného prostranství Divadelní ulice 
s ohledem na současné potřeby a nové souvislosti. Návrh na výběr konkrétního zpracovatele/ 

zpracovatelů předloží ORM ve spolupráci s městskou architektkou radě města. Konkrétní 
zpracovatel bude volen pomocí soutěžního dialogu mezi 3 oslovenými architektonickými týmy.  

      Zodpovídá: pí Ing. arch. E. Kováříková 

               pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č.  15/1 

1. Rada města vzala na vědomí informaci SNK o dodávkách elektřiny a plynu v nájemních bytech  

 a o postupu při vymáhání dlužného nájemného. 

2. Rada města uložila SNK a právničce města předložit možnosti svěření pravomocí ve věcech 
nájmů bytů v souladu se zák. o obcích.        

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

                pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 16/1 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc prosinec 2018. 
 

Bod č. 17/1 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
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., zastoupena jednatelem Jiřím Steinbergerem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Zahradní, 954/116 – přeložka kann, EP-12-0002705/1/VB – 

poř. č. 1.  
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Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetr (pojistník) a Kooperativa pojišťovnou, a.s. 

Praha (pojistitel). 

Předmět smlouvy: pojištění JSDHO Klatovy, JSDHO Luby – poř. č. 2. 
 

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Olgou Lounovou, Praha (umělec). 
Předmět smlouvy: koncert 14.07.2019 na klatovském náměstí – poř. č. 3. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Společností VRV + SHDP, zastoupenou společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., zastoupena Ing. Jiřím Valdhansem a Ing. Janem Cihlářem. 
Předmět smlouvy: změna čl.  4.2. – poř. č. 4. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a Jiřím Mužíkem, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem skladu v čp. 63/I Klatovy – poř. č. 5. 
 

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 Bc. Alenou Kleinerovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebytových prostor v čp. 276/II, Klatovy – poř. č. 6. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel č. 2) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., zastoupenou generálním 
ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (objednatel č. l) a společností MACÁN PROJEKCE DS 
s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Tomášem Macánem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: VZ „III/19122 Klatovy – ulice Maxima Gorkého, oprava“ – poř. 7. 

 

Pojistná smlouva č. 400 043 354 – dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Alianz pojišťovnou, a.s., zastoupenou  

Ing. Michaelou Mlázovskou a Kateřinou Šustrovou (vedoucí pojistitel) a Pojišťovnou VZP, a.s., 
zastoupenou Ing. Michaelou Mlázovskou a Kateřinou Šustrovou (sou)pojistitel). 

Předmět dodatku: změna bodu 1.1.1 a 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2. – poř. č. 8. 
 

Bod č. 18/1  

1. Rada města schválila přijetí daru vodovodního vrtu do majetku města od Drůbežářského 
závodu Klatovy, a. s. na obecní pp. č. 720/2 v k. ú. Luby vč. příslušenství (u zahrádek). 

 

 Rada města uložila OŽP zajistit správu a provozování vrtu a jednat s vlastníky zahrádek  
 u „benešů“ o podmínkách užívání vrtu na pp. č. 720/2 v k. ú. Luby. 
 

2. Rada města schválila využití vody z obecní studny, umístěné na pozemku pp. č. 369/1 v k. ú. 
Kvaslice, pro pana ,  V. , .  

 

3. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 177/4 a 177/5 v k. ú. 
Luby o celkové výměře 191 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-

Žižkov do majetku města.  
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4. Rada města doporučila ZM schválit výkup nemovitostí stp. č. 73/1, 73/2, 205 a pp. č. 27  
 a 37/3 o celkové výměře 698 m2 v  k. ú. Luby do majetku města od Pekárny a cukrárny 

Klatovy, a. s., Za Tratí 602, Klatovy za cenu 999.000,00 Kč. 
 

5. Rada města rozhodla pozastavit prodej nebo pronájem   pp. č. 755/8, 755/9, 755/10 a 755/12 

v k. ú. Luby a uložila ORM jednat s . , ,  

 o zjednání nápravy na výše uvedených pozemcích.  

 

6.  Rada města uložila ORM jednat s manž. , ,  o bezúplatném 
převodu části pp. č. 517/1 o výměře cca 20 m2 vč. opěrné zdi v k. ú. Klatovy do majetku 
města a závěry předložit RM. 

  

7. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 4242/632 o výměře 28 m2 v k. ú. Klatovy do 
majetku města od GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem – Klíše za celkovou kupní 
cenu dle znaleckého posudku obvyklou 8.000,00 Kč bez DPH. 

 

8. Rada města rozhodla o pronájmu pp. č. 147/20 v k. ú. Drslavice u Tupadel o výměře 470 m2 

za cenu 7,00 Kč/m2/rok, tj. 3.290,00 Kč/ rok + inflace na dobu neurčitou , 

, . 

 

9. Rada města souhlasila s realizací akce „Luby u hřiště – veřejné osvětlení“ a souhlasila 

s uložením zemního kabelu a s osazením osvětlovacích stožárů v obecních pozemcích  pp. č.  
80/2, 782/16, 782/10, 761/7, 759/2, 757/3, 759/1 v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO. 

 

10. Rada města souhlasila s projektovou dokumentací na vybudování vodovodního a 
kanalizačního řadu a veřejného osvětlení a doporučila ZM schválit dar vodovodního a 
kanalizačního řadu a veřejného osvětlení a pozemků včetně stavby komunikace na pozemcích 
pp. č. 214/4, 214/6, 214/13, 214/16, 214/21, 217/4 v k. ú. Točník u Klatov do majetku města 
od spoluvlastníků pozemků a staveb - , , ; SJM  a 

. . , , ; , , ;  
 
 

 

 

11. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  
 p. . , , p. Klatovy na pp. č. 1410/2 – parkoviště 

v ulici Prusíkova v k. ú. Klatovy od 01.01.2019 do 31.12.2022.  

 

12. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  
 pí. , , p. Klatovy na pp. č. 1471/3 – parkoviště v ulici 

Podhůrecká v k. ú. Klatovy od 01.01.2019 do 31.12.2028.  

 

13. RM udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  p. 
, , p. Klatovy na pp. č. 85/1 – parkoviště v ulici Jiráskova v k. ú. 

Klatovy od 01.01.2019 do 31.12.2028.  

 

14. Rada města schválila prodloužení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – 

místní komunikace v ul. Pražská, Vídeňská a Plánická v Klatovech pro vozidla obchodní  
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 firmy Prazdroj a. s. v souvislosti se zásobováním Restaurace Žíznivej Kozel v ulici Pražská 
čp. 123 dle upřesňujících podmínek hospodářského odboru na dobu od 01.12.2018 do 

30.11.2019 pro , , . 

 

15. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 
v platném znění a souhlasila s realizací stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ pro 
I. etapu od 21.01.2019 do 28.02.2019 a pro II. etapu od 01.02.2019 do 30.04.2019 za 

vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopech.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 19/1 

Rada města schválila pí Janě Bendové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na 
pořízení elektrického invalidního vozíku. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 20/1 

Rada města schválila zahraniční cestu do Bratislavy na veletrh ITF Slovakiatour 2019 v termínu  
23.01. – 25.01.2019 pro Mgr. R. Salvetra, Ing. M. Kříže, P. Pošefku.  
 

Bod č. 21/1 

1. Rada města schválila zvýšení příplatku za vedení ředitelům klatovských ZŠ a MŠ od 
01.01.2019. 

2. Rada města uložila vedoucí OŠKCR připravit nové platové výměry. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 22/1 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
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 Bod č. 23/2 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 

Bod č. 24/2 

1. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části pp. č. 517/1 o výměře cca 20 m2 

vč. opěrné zdi v k. ú. Klatovy do majetku města od  a , , 
 

 

2. a) Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku při ponechání pruhu při 
komunikaci o šíři 1,0 m, část pp. č. 1927/14 o výměře cca 557 m2 , 

,  za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca 178.240,00 Kč + DPH. 

     

b)  Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku při ponechání pruhu při 
komunikaci o šíři 1,0 m, část pp. č. 1927/14 o výměře cca 1 368 m2 do spoluvlastnictví 

,  ,  a , ,  
 za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca 437.760,00 Kč + DPH. 

   

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 3034/19 o výměře  
 129 m2 v k. ú. Klatovy  a , ,  za 

kupní cenu dle znaleckého posudku obvyklou 540,00 Kč/m2, tj. celkem 69.660,00 Kč. 
 

4. a) Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku pp. č. 792/3 o výměře 1 085 m2 v k. ú. 
Habartice u Obytců do majetku města od Českých Radiokomunikací a. s., Skokanská 
2117/1, p. Praha 6, za cenu smluvní 54.250,00 Kč + DPH. 

 

b) Rada města doporučila ZM schválit dar stavby lesní cesty neevidované v katastru 

nemovitostí z Habartic k vysílači Barák do majetku města od Českých Radiokomunikací  
a. s., Skokanská 2117/1, p. Praha 6.   
 

5. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku pp. č. 2593 v k. ú. Klatovy 
od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 1300 00 Praha 3 – Žižkov do majetku 
města.  

 

6. a)  Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodní přípojky PE 90 v délce 171,9 bm v pp. č. 
2790/2, 3719/13, 4242/633, 4242/634 v k. ú. Klatovy do majetku města od  

, , . 
 

 b)  Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky PE 90 v pp. č. 
2790/2 v k. ú. Klatovy v podílovém spoluvlastnictví ,  
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ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 22. ledna 2019 
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,  5  a  v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, bezúplatně. 

 

7. Rada města neschválila pronájem části pp. č. 765 a části pp. č. 762/2 v k. ú. Štěpánovice  
 u Klatov p.  a , , Klatovy. 
 

8. Rada města souhlasila s realizací akce „Točník KT parc. č. 15/7-NN – změna č. 1“  
 a souhlasila s umístěním kabelového vedení NN kabelu v pp. č. 706/3, 707/21, 708/20 v k. ú. 

Točník u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

9. a)  Rada města souhlasila s realizací akce „Kal u Klatov – č.p. 16, STL přípojka plynu“  
a souhlasila s uložením přípojky STL v obecních pozemcích  pp. č. 1190/4 a 1190/16  
v k. ú. Kal 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. 1190/4  v k. ú. Kal u Klatov za účelem 
uložení přípojky STL. 

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Hálkova, parc. č. 3792/4 – NN“ v obecních pp. č. 3792/100, 3792/101, 

3792/1, 3792/11, stp. 4311 v k. ú. Klatovy – komunikaci v Hálkově ulici dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO, zejména s podmínkou koordinace akce s PD na 

rekonstrukci komunikace v Hálkově ulici. 
 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Pod Hůrkou, parc. 1392/60 – NN“ v obecních pp. č. 1376/18, 3516/6 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

12. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Oddrenážování bytového domu Mánesova čp. 803/III v Klatovech“ v obecní pp.  

 č. 954/90 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 25/2 

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 „Mánesova ulice – parkoviště pro 
OA“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

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

  předmět plnění. 
 

3.  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 Členové:         

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       
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a uložila jejím členům zúčastnit se 08.02.2019 od 10:00 h jejího zasedání v kanceláři  vedoucí 
ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové:        

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 František Kocfelda      

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 2/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 26/2 

1.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programu památkové péče Plzeňského kraje na akce:  
a) Klatovy, nám. Míru, radnice 62/I – restaurování lustrů – II. etapa 

b) Vlastivědné muzeum Klatovy – oprava a nátěr oken – II. etapa 

c) Repase a nátěr oken, Václavská ul. čp. 122/I – Klatovy. 

 

2. Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci z programu Podpora vybudování  
 a modernizace sportovišť v roce 2019 na akci „Revitalizace atletického tartanového oválu vč. 
přilehlých sektorů – ZŠ Plánická, Klatovy“. 

 

3. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2019 (PSOV) na akci „Víceúčelové hřiště Tupadly“ – I. etapa. 

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Ochrana přírody 2019 na akce: 
a) Ošetření památného stromu „Dub u Pazderny“, 

b) Ošetření památného stromu „Dub v Klatovech“ (u zdravotní školy), 
c) Ošetření památného stromu „Javor u klatovské pošty“, 

d) Ošetření památného stromu „Štěpánovická lípa“. 
 

5.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora péče o pomníky, válečné 
hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje na akci „Renovace válečného hrobu ev. 

  č. 6012 ve Spáleném lese“. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                

Bod č. 27/2 

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektu „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III, Klatovy“, rozhodla o podání nové žádosti o dotaci 
v rámci vyhlášené 78. výzvy IROP na tuto akci a uložila ORM zajistit podání žádosti do konce 

ledna 2019. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 28/2 
1. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na protipovodňová  

a protizáplavová opatření p. , , . 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 29/2 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. OVV/SD/03/2018, uzavřené mezi 
městem Klatovy a společností INVEST TEL, s.r.o na akci: Metropolitní síť Klatovy – 

VI. etapa. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění. 
2. Rada města uložila OVV zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění.  

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

         p. Ing.  R. Klemsa 

 

Bod č. 30/2 

1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení BVD PECE spol. s r.o., Podlesí 
57, 360 01 Sadov, IČ 25240340 z účasti v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení „Vybavení základních škol  

 v Klatovech“ – část 2: Vybavení do keramické dílny – ZŠ Plánická z důvodu porušení 
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách.  

 

2.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech“ – část 2: 
Vybavení do keramické dílny – ZŠ Plánická v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ. Důvodem 
zrušení je skutečnost, že v zadávacím řízení nezbyl jediný účastník zadávacího řízení.  

 

3.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech“ část 1: 
Nábytek – ZŠ Čapkova a část 5: Stavební úpravy – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ 
Masarykova. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
v zadávacím řízení nebyly podány žádné nabídky.  

        Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

 

Bod č. 31/2 

Rada města byla ředitelem Klatovské nemocnice, a.s. MUDr. Jiřím Zeithamlem informována  

o současném vývoji zdravotní péče na Klatovsku a v Klatovské nemocnici, a.s.   
 

Bod č. 32/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 07.01.2019. 

 

Bod č. 33/2 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství 
Klatovy, s.r.o. z 20.12.2018. 

2. Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů mezi městem Klatovy, městem Sušice a společností 
Pošumavská odpadová, s.r.o. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D. 
                                                                                                 p. Ing. M. Skrbek  
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Bod č. 34/2 

1. Rada města schválila rozpočet (plán hospodaření) příspěvkových organizací města pro r. 2019 

a tím se stává závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 
2019. 

2.  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města pro roky 

2019 – 2021. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
                                                                                                             pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 35/2 

Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města pro r. 2019 

následujícím způsobem: 
a)  objem prostředků na platy pro rok 2019, 

 b)  odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2019. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
                                                                                                             pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 36/2 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 

hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro rok 2019 dle předloženého 
návrhu. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová                            
Bod č. 37/2 

1. Rada města v působnosti valné hromady městem založených společností s ručením 

omezeným schválila valorizaci mzdového katalogu o 5 % s účinností od 01.01.2019. 

2.  Rada města v působnosti valné hromady městem založených společností s ručením 

omezeným schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele těchto společností z důvodu 
valorizace měsíční odměny o 5 % s účinností od 01.01.2019. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová                                                                                                     
 

Bod č. 38/2 

1. Rada města revokovala své usnesení z 04.12.2018 a jmenovala do funkce ředitelky Městské 
knihovny Klatovy Bc. Jarmilu Poupovou s nástupem od 01.02.2019.  

2. Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění zařadila ředitelku Městské knihovny Klatovy a ředitelku Městského kulturního střediska 

Klatovy do 12. platové třídy s účinností od 01.02.2019 a v souladu s ust. § 124 zák.  
 č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, stanovila výši příplatku za vedení ředitelce 

Městské knihovny Klatovy a ředitelce Městského kulturního střediska s účinností od 
01.02.2019.  

        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 39/2 

1. Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2, pís. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schválila úpravu organizačního řádu MěÚ Klatovy o doplnění vnitřního členění odboru 
vnitřních věcí o oddělení matriky.  

2. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit personální audit odboru dopravy, 

hospodářského odboru a oddělení informatiky, ORM, OVÚP, OŽP, EOOPCD.  

3. Rada města vzala na vědomí zprávu o provozu radarových měřičů a uložila tajemníkovi MěÚ 

postupovat dle diskuse. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
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Bod č. 40/2 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 1/19 z 15.01.2019 a přijala tyto závěry: 
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,   

   s p.  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 1. 2.  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy,   
   s pí  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy,  
   s p.  na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 1. 4.  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,   

   s pí  na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, 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 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek  
  v ubytovně  

   ubyt. jednotka č. 8   - , na dobu určitou 1 rok, 

   ubyt. jednotka č. 34 - , na dobu určitou 1 rok, 

   ubyt. jednotka č. 2   - , na dobu určitou do 31.08. 2019, 

   ubyt. jednotka č. 5   - , na dobu určitou 1 rok, 

   ubyt. jednotka č. 33 - , na dobu určitou 1 rok,  

k bodu 3. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, bezbariérový, 1+2    

  s příslušenstvím, Klatovy,  s p. , zastoupeným 
  pí , bytem , Klatovy, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 3.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na  
  adrese Klatovy,  s p. , bytem   
  , Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 3. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 209, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
  adrese Klatovy,  s pí , bytem ,  
  Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání 
  na částku 50.000 Kč, 

k bodu 3. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 613, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
  adrese Klatovy,  s p. , bytem ,  
  Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání 
  na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 1.  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 49, 3+1 s příslušenstvím, na 
  adrese Klatovy,  na nabyvatele p. , 

  schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 49, 1+3 s příslušenstvím, Klatovy,  
   s p. , trvale bytem Klatovy, ,  

  s platností od 01.01.2019 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při  
  splnění podmínek nájemní smlouvy,  

k bodu 5. 1.  schválila podnájem bytu č. 29, na adrese Klatovy,  pro pí    
   a pí  na dobu určitou od 01.02.2019 do  

   31.10.2019,  

k bodu 5. 2. schválila podnájem bytu č. 4, na adrese Klatovy,  pro p.   

  , pí ,  a  na   

  dobu určitou od 01.02.2019 do 31.12.2019, 
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k bodu 5. 3.  schválila podnájem garážového stání č. 3 na adrese Klatovy,    

   pro .  na dobu určitou od 01.02.2019 do  

  31.12.2019, 

k bodu 5. 4.  schválila podnájem bytu č. 6, na adrese Klatovy,  pro  
  pí , p.  a   
  na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.11.2019, 

k bodu 6. 2. doporučila ZM prominout poplatek z prodlení plynoucí z dlužného nájemného  
  z bytu pí  ve výši 50 %, 

k bodu 6. 4.  vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 763/7, Za Beránkem 763/II, Klatovy   
 a č. 635/9, Plzeňská 635/II, Klatovy a doporučila ZM prodej schválit.  

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 41/2 

Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků z investičního fondu: 
a) na rekonstrukci vytápění správní budovy TSMK v max. výši 190 tis. Kč vč. DPH, 

b) na rekonstrukci komunikace od vjezdu do areálu TSMK v max. výši 900 tis. Kč, 
c) na rekonstrukci chodníku ve starém urnovém háji na hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech  

 v max. výši 700 tis. Kč. 
Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č.  42/2 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy čerpání fondu investic v max. výši 
63.307,20 Kč na nákup multifunkční laserové tiskárny a kopírky pro potřeby Kulturního domu 
v Klatovech. 

        Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová  

 

Bod č. 43/2 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o hudební produkci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a Vladimírem Koupilem, DADE Music Chlumec (agentura).  
Předmět smlouvy: vystoupení na akci Avon pochod, interpret David Deyl – poř. č. 7.  
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
mezi městem Sušice, zastoupené starostou Bc. Petrem Mottlem (objednatel) a Pošumavskou 
odpadovou, s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem Ing. Michaelem Skrbkem (dodavatel).  

Předmět dodatku: změna přílohy č. 1a, přílohy č. 1b, přílohy č. 2a, přílohy č. 2b, přílohy č. 3a, 
přílohy č. 3b, přílohy č. 4b – poř. č. 8.  

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností INVEST TEL, s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem 

Nejdlem (zhotovitel).  

Předmět dodatku: změna čl. 4. 2. Smlouvy – poř. č. 9.  

 

Smlouva o krátkodobém pronájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Městským kulturním střediskem Klatovy,  
zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou (pronajímatel).  

Předmět smlouvy: akce - Městský bál 16.02.2019 – poř. č. 10.  
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS 
Fenix č. F-10-00717 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Asseco Solutions, a.s. Praha, zastoupena místopředsedou představenstva Ing. Jiřím 
Hubem (zhotovitel).  

Předmět dodatku: změna čl. 3, čl. 4, čl. 5, čl. 8 – poř. č. 11. 
 

Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Českou poštou, s.p. Praha, zastoupenou Ing. Lubomírem Fedákem 
(ČP).  
Předmět smlouvy: úprava práv a povinností při dodávkách zboží, prací a služeb – poř. č. 12.   
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a společností Člověk v tísni, o.p.s., zastoupenou 
ředitelem Alešem Kavalírem (nájemce).  
Předmět smlouvy: pronájem nebytových prostor v čp. 9/IV – poř. č. 13.  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.06.2018 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing. Janem 
Kroupou a společností STRABAG a.s., zastoupenou Ing. Pavlem Klasem a Ing. Lukášem Přibylem 
(zhotovitel).  

Předmět dodatku: prodloužení doby dokončení – poř. č. 14.  
 

 

Bod č. 44/2 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
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6109ala   

 

 

 

 

 Bod č. 45/3 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 

Bod č. 46/3 

1. Rada města  doporučila ZM schválit prodej obecních pp. č. 2438 a 3595 o celkové výměře 182 m2 

v k. ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí . , , 
 za cenu obvyklou celkem 3.640,00 Kč bez DPH. 

 

2. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:  
 „INSCZ 86005 Klatovy – I. etapa“ na uložení optických kabelů v obecních pp. č. 1305/2, 
 1305/1, 3516/4, 3516/1, 1306/1, 1335/13, 1333, 1312/6, 3505/3, 1380/1, 3527/1, 1309/15, 

 4001/3, 4001/4, 1381/28, 1381/7, 1381/33, 217, 3443/1, 3952, 198/8, 165/3, 198/1, 

 3405/38, 97/52, 97/4, 97/8, 97/5, 3405/12, 97/53, 97/54, 97/55, 97/9, 97/11, 97/73, 97/1,  2759, 

 2760/66, 3439/6 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO,  TSMK  

  a OVV. 

 

 b) Rada města rozhodla o převzetí daru 2 mikrotrubiček v pp. č. 3516/1, 1335/13, 4001/3  
  v k. ú.  Klatovy – Podhůrecká ulice a Voříškova ulice do majetku města od T-Mobile 

 Czech  Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 pro budoucí připojení objektů města. 
 

c) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy T-Mobile Czech Republic a. s. v pozemcích pp. č. 1305/2, 

1305/1, 3516/4, 3516/1, 1306/1, 1335/13, 1333, 1312/6, 3505/3, 1380/1, 3527/1, 1309/15, 

4001/3, 4001/4, 1381/28, 1381/7, 1381/33, 217, 3443/1, 3952, 198/8, 165/3, 198/1, 3405/38, 

97/52, 97/4, 97/8, 97/5, 3405/12, 97/53, 97/54, 97/55, 97/9, 97/11, 97/73, 97/1, 2759, 2760/66, 

3439/6 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup  
 k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení telekomunikačního zařízení 

pro akci „INSCZ 86005 Klatovy - 1. etapa“ v rozsahu cca 2 900 bm zemního vedení a umístění 
9 ks sloupků. 

 

d) Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel pro uzavírání budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene a souhlasila  
- s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za pevně danou cenu  dle současně 

platného ceníku (200,00 Kč/bm sítě + DPH v platné výši, 500,00 Kč/ks + DPH v platné výši 
pro sloupky), tj za cca 584.500,00 Kč + DPH v platné výši, 

-  s provedením platby za zřízení věcného břemene do 60 dnů po provedení vkladu smlouvy  

 o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 

3. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„REKO MS Klatovy – Podhůrecká – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ na obecních pp. 
č. 3526, 1381/33, 1381/7 a 1381/28 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami 
HO a TSMK. 

 

  

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. února 2019 



2 

 

4. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Klatovy, Domažlické předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu  
 přípojek plynu“ v obecní pp. č. 961/4, 961/5, 963/5, 967/6, 967/13, 968/8, 968/59, 968/60, 
 4003/1, 4003/2, 4003/5 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO 
 a TSMK. 

 

 b) Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecní pp. č. 968/8, 

 968/60  v k. ú. Klatovy v části ul. Fráni Šrámka.  

 

 c)  Rada města rozhodla o převodu nefunkčního plynovodu v pp. č. 968/8, 968/60 v k. ú. 
 Klatovy (část ul. Fráni Šrámka) do majetku města od GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí 
 nad Labem za celkovou kupní cenu 100,00 Kč bez DPH. 

 

5. a)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, Domažlické předměstí, III. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu přípojek plynu“ 
v obecních pp. č. 954/7, 954/17, 954/18, 954/19, 954/20, 954/82, 961/4, 961/5, 968/59, 969/8, 
1335/13, 1335/20, 3452/1, 3454/2, 3505/3, 4001/1, 4002/2, 4003/1, 4003/5, 4004/1, 959/1, 

969/23, 4005/2, 4005/3 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO  
 a TSMK. 

 

 b)  Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecní: 
 -   pp. č.  961/5 - křižovatka ulic Domažlická a  Mánesova, 
 -   pp. č. 954/19, 959/1 - areál MŠ v ulici Karafiátová, 
 -  pp. č.  954/18 a 3452/1 - komunikace u čp. 616/III v Karafiátové ulici (sítě nad 

 plynovodem), 

 -  pp. č. 4002/2 - kolmý přechod chodníku v Domažlické ulici (sítě nad plynovodem), 
 -  pp. č. 969/23 - část přípojky pro čp. 941/III (nový povrch). 

 

 c) Rada města rozhodla o převodu nefunkčního plynovodu v pp. č. 961/5 (křižovatka ulic 
 Domažlická a Mánesova) a 954/19 a 959/1 (areál MŠ v ul. Karafiátová) v k. ú. Klatovy do 
 majetku města od GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem za celkovou kupní cenu 
 100,00 Kč bez DPH. 

 

6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Reko MS Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky + 1“ v obecních pp. č. 2024/1, 2025/29, 
 2025/4, 2025/32, 2025/9, 2025/11, 2025/12, 2025/15, 2025/5, 2044/1, 227, stp. 1594  

  v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 
 

 b)  Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčních přípojek plynovodu v obecních pp.  
  č. 2025/9, 2025/11, 2025/12, 2024/1 a 227 v k. ú. Klatovy. 
 

 c)  RM rozhodla o převodu dvou nefunkčních přípojek v pp. č. 2024/1 a 227 v k. ú. Klatovy  (pro 

objekt Policie ČR a Okresního soudu) do majetku města od GasNet, s. r. o., Klíšská  940/96, Ústí 
nad Labem za kupní cenu 100,00 Kč bez DPH. 

 

7.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„REKO MS Klatovy – Za Tratí – I. etapa – stavební úpravy STL plynovodu a přípojek“ na 
obecních pp. č. 3454/2, 954/91 a 957/22 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO a TSMK. 
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8. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním stavebního povolení na akci „Zástavba 
 6 RD Slavošovice“ v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami 
 hospodářského odboru. 

 

b) Rada města souhlasila s umístěním části stavby přístupové komunikace na pozemku města pp. 

č. 6816 v k. ú. Klatovy.  
 

9. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy 
ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy  

 o zřízení věcného břemene - služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši pro akce: 
 a)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Hálkova, parc. č. 3792/4 - NN“ 

  pp. č. 3792/100, 3792/101 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 40 bm zemního 
 vedení NN ve stávající trase (dle současně platného ceníku za cca 3.000,00 Kč + DPH 
 v platné výši), 

 b)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Pod Hůrkou, parc. č. 1392/60 - NN“ 

  pp. č. 1376/18, 3516/6 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 98 bm nového 
 zemního vedení NN a umístění 1 ks kabelové skříně (dle současně platného ceníku za cca 
 20.100,00 Kč + DPH v platné výši). 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 47/3 

1. Rada města schválila pronájem pozemků pp. č. 631/3, část 650/13 a 667/2 v k. ú. Klatovy  
a pp. č. 908/1 v k. ú. Luby, vše o výměře 31 359 m2 FotbalParku Klatovy, z. s. za nájemné ve výši 
3 000,00 Kč/ha/rok + DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku – část pp. č. 650/13 o výměře 49 m2 

v k. ú. Klatovy za cenu obvyklou 20 Kč/m2, tj. celkem 980,00 Kč bez DPH do vlastnictví 
zájmového spolku FotbalPark Klatovy, z. s., Suvorovova 594,  Klatovy. Úkon bude zajištěn kupní 
smlouvou s výhradou zpětné koupě ve lhůtě do 3 let za cenu rovnající se rozdílu kupní ceny 
obvyklé 20 Kč/m2 a ceny pozemků, stanovené SPÚ.  

 

3. Rada města doporučila ZM schválit kupní smlouvu v předloženém znění.   

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 48/3 

1. Rada města doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR – Podpora 

obnovy místních komunikací na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – 

Podhůrecká ulice“. 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování akce „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – 

etapa 7. – Podhůrecká ulice“ v roce 2020 z rozpočtu města nad rámec požadované dotace, tj. ve 
výši cca 20.808.975,00 Kč vč. DPH. 

 

3. Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 28.02.2019.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č.  49/3 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“ z programu SFRB – Regenerace veřejných prostranství 
na sídlištích. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy“ z ledna 2019. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou – ETAPA DVĚ“ v roce 2020 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca  
14,6 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu SFRB – 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 
 

4.  Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování akce „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou – ETAPA DVĚ“ v roce 2020 z rozpočtu města nad rámec schválené dotace, tj. ve výši cca 
9 mil. Kč vč. DPH. 

 

5.   Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 30.04.2019. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 50/3 

Rada města rozhodla o podání žádostí z dotačních programů Plzeňského kraje následovně: 
1. Program Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje, akce „Rekonstrukce šaten  

 a zázemí na ZS v Klatovech“. 

 

2.  Program Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019, 

akce „Rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty u KD Klatovy“. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 51/3 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky podle 
zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech“ – část 3: IT vybavení – 

ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Důvodem 
zrušení je, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které 
nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.  

 

2. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky podle 
zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech“ část 4:  

 Konektivita a připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ. Důvodem zrušení je, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 52/3 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nákup osobního automobilu“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTO NEJDL s.r.o., Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 47715804. 
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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 500.654,54 Kč bez 
DPH, 605.792,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 53/3 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Projektová dokumentace – Výstavba požární 
zbrojnice Sobětice“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Ing. Petr Lavička, Za Beránkem 758/II, 
339 01 Klatovy, IČ 76140369. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  

a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 200.000,00 Kč bez 
DPH, 242.000,00 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Projektová dokumentace – Výstavba požární 
zbrojnice Sobětice“ do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 242.000,00 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 54/3 

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 a výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2019, 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. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 30.764.632,73 Kč bez 
DPH, 37.225.205,60 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 55/3 

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 – Kollárova ulice“ 
formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 
písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

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

 

3.  Rada města schválila text výzvy 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. 
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5. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 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 v 03/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 56/3 

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 „Vodovod a kanalizace – 

Dehtín“ 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: 
 Členové:                                                                                    

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová          

 Petr Kodeš           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 3/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 57/3 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby 
MěÚSS Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

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

 

3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek dle přílohy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 Členové:         

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

 a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 26.02.2019 od 10:00 h jejího zasedání 
v kanceláři vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové:        

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Bc. Alena Kleinerová      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 3/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 58/3 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 04.02.2019. 

 

Bod č. 59/3 

 Rada města schválila předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro MHD Klatovy a dohodu  
 o úhradě ztráty formou dotace na rok 2019 ve výši 4.349.176,00 Kč. 

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 60/3 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 02/2019. 
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 pro Oblastní Charitu Klatovy za období od  
 II. pololetí 2018 v celkové výši 148.496 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 61/3 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 11.02.2019. 

  

Bod č. 62/3 

1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci pro r. 2019 ve složení: 
 Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr, 

členové: Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Mgr. Jaromír Veselý, 
Danuše Auermüllerová, Bc. Vlasta Komaňská, Mgr. Miroslav Karnet. 

2.  Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise, která se koná 07.03.2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 63/3 

1. Rada města doporučila ZM schválit návrh vyhlášky č.1/2019. 
2.  Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se koná 18.04.2019. 

         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 64/3 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise Zdravého města Klatovy. 
2. Rada města schválila návrh členů komise Zdravého města Klatovy. 
3. Rada města schválila Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 

2018. 

4. Rada města schválila Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech pro 

rok 2019. 

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 65/3 

 Rada města zřídila s účinností od 01.04.2019 Odbornou pracovní skupinu pro sociální bydlení při 
OSVZ, která bude mít poradenskou funkci při rozhodování o bydlení či ubytování v rámci koncepce 
sociálního bydlení. 

         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

                  pí Bc. M. Kanická 

 Bod č. 66/3 

Rada města schválila záměr prodloužení současné nájemní smlouvy na nebytové prostory restaurace 
kulturního domu o 5 let. Zveřejnění záměru proběhne po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ s tím, že 
nabídky či připomínky mohou být podány nejpozději do 28.02.2019. 
        Zodpovídá: pí Ing. Schmidová 

                 pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 67/3 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, účast v projektu „Obědy do škol 
v Plzeňském kraji 2019/2020“. 
         Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

 

 

Bod č. 68/3 

Rada města doporučila ZM schválit Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky 
provozně souvisejících kanalizací s obcí Mochtín v předloženém znění.  
         Zodpovídá: p. Ing. Vlček 

                  pí Mgr. R. Šustrová 
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Bod č. 69/3 

1. Rada města neschválila podnájem bytu č. 6, na adrese Klatovy,  pro  
 p. . 

2. Rada města schválila podnájem bytu č. 19, na adrese Klatovy,  pro pí  
 a její dceru  na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

3. Rada města schválila podnájem bytu č. 16, na adrese Klatovy,  pro pí  
 na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

4. Rada města schválila podnájem bytu č. 14, na adrese Klatovy,  pro pí  
 na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

5. Rada města schválila podnájem garážového stání č. 14, na adrese Klatovy,  pro  pí  
  na dobu určitou  od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

6. Rada města schválila podnájem bytu č. 18, na adrese Klatovy,  pro pí  
 a   na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

7. Rada města schválila podnájem garážového stání č. 19, na adrese Klatovy,  pro pí 
 na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

8. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, , Klatovy  
 s pí  na dobu určitou 3 měsíce. 

9. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, , Klatovy,  
 s pí  na dobu určitou 3 měsíce. 

10. Rada města svěřila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích místostarostovi města 
Ing. Martinu Křížovi pravomoc rozhodovat v oblastech týkajících se bytů: 

- prodloužení nájemních smluv a smluv o ubytování,  
- žádost o souhlas vlastníka s podnájmem bytu,  
- s přechodem nájmu bytu  
- se společným nájmem bytu.  

11. Rada města uložila SNK připravit návrh na rekonstrukci čp. 276/II , Koldinova ul.   
  na nájemní byty.         

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č.  70/3 

Rada města projednala  zápis z komise pro nebytové prostory č. 1/2019 z 28.01.2019 

a přijala následující závěry: 
- schválila prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru 134/V, Hálkova ul., Klatovy, 

nájemce Česká spořitelna a.s. o 1 rok tj. do 29.02.2020, 

- nájemné z nebytových prostor ponechat ve stejné výši jako v r. 2018, 

- schválila prodloužení nájemní smlouvy z nebytového prostoru ve 122/I, Václavská ul., s p. 

Jaroslavem Volanským na dobu určitou do 30.09.2019, 

- schválila snížení nájemného z důvodu vlhkosti v nebytovém prostoru čp. 6/IV, Vídeňská  
ul.  pí Haně Simethové  o 50% do doby odstranění příčiny a následků, 

- uložila ORM zajistit prodej garáže na st. p. 2141/I, u Čedíku, 

- schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 60 ve II. patře objektu č.p. 9/IV 
ve Vídeňské ul., Klatovy s pí Martinou Searles, účel využití – učebna. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 71/3 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., vzala zprávu na 
vědomí, a rozhodla: 

1. poskytnout společnosti dočasnou finanční výpomoc do max. výše 2 mil. Kč, čerpatelnou 
formou tranží, 

2. posečkat se splatností faktur za vyúčtované nájemné.  

       Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 
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Bod č.  72/3 

1. Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského ústavu sociálních 
služeb Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.   

2. Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavíraný mezi městem Klatovy 

a příspěvkovou organizací Městský ústav sociálních služeb Klatovy.  
         Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č.  73/3 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí finančních darů 
v celkové částce 14.400 Kč pro Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy, na financování kulturních, 
společenských a zájmových akcí pořádaných klubem seniorů. 

 Dárci: 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.  74/3 
Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků na:  

a/ rekonstrukci vyzdívek kremační pece – krematorium Klatovy. 

b/ rekonstrukci kogenerační jednotky pro vytápění objektu krematoria v Klatovech. 

 Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 75/3 

Rada města schválila realizaci Požárně bezpečnostního řešení objektu „Černé věže“. Rozpočet akce 
činí 600.000 Kč vč. DPH s termínem realizace do 31.12.2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 

 

Bod č.  76/3 

Rada města schválila svodku událostí MP za měsíc leden 2019. 

 

Bod č.  77/3 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila texty 
předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování 
digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a CENDIS, s.p. Praha, zastoupený ředitelem Ing. Janem 
Chovancem (poskytovatel).  

Předmět smlouvy: poskytnutí technického zařízení a sytému – poř. č. 15.  
 

Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené  
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Klatovskou teplárnou a.s. 
Předmět dodatku: změna čl. VI. odst. 4 a 6, příloha č. 1 – poř. č. 16. 

 

Smlouva o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 41140 mezi městem  
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Českou poštou,  
s. p., zastoupenou Eliškou Marečkovou, vedoucí odboru zpracování peněžních služeb. 
Předmět smlouvy: nadstandardní zpracování poštovních poukázek – poř. č. 17. 

 

Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pojistník) a Českou pojišťovnou a. s., zastoupenou Ing. Mirem Rathouským (pojišťovna). 
Předmět dodatku: změna bodu 2.1., 2.4., 3.1., 3.2., 4.2. – poř. č. 18. 
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Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi  

městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Františkou Kličkovou, Luby 243, 
Klatovy (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 19.  

 

Smlouva o vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu mezi městem  
Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a CZECHOMOR AGENCY s.r.o., 
Praha, zastoupena jednatelem Karlem Holasem (agentura). 

Předmět smlouvy: koncert Věry Martinové – poř. č. 20.  

 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pořadatel) a hudební skupinou PEPETO, zastoupené Klárou Kolorosovou. 
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce – poř. č. 21.  

 

Smlouva č. 005/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pořadatel) a ATRIBUT – středočeskou uměleckou agenturou, Mladá Boleslav, zastoupena 

Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Marty Jandové – poř. č. 22. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 

Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupená spol. Senergos, a.s. Ostopovice (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Pod Hůrkou, parc. č. 1392/60 – NN“ č. IV-12-0014203/VB/001 – 

poř. č. 23.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 

Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupená spol. Senergos, a.s. Ostopovice (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Hálkova, parc. č. 3792/4 – NN“ č. IV-12-0014196/VB/001 – poř.  
č. 24. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena GridServices, s.r.o., zastoupena Ing. Petrem Vaníkem a Ivanou 

Puhlovskou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: plynárenské zařízení „ROZ, Klatovy, Plynovod, číslo stavby: 9900088377“ – poř.  
č. 25. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce a.s., zastoupena společností ESMOS Plus s.r.o. 
Plzeň – Lhota, zastoupena společností Geodeti Šumava, Český Les v.o.s., Blížejov, zastoupena 

Lenkou Valentovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Komenského ul. – přeložka kabelu NN EP-12-0002819/01“ – poř.  
č. 26. 

 

Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 

Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Evou Vejvančickou, Bolešiny (původce 

odpadu). 

Předmět smlouvy: nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 27. 
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Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný)  
a Robertem Petržálkem, Štěpánovice 107, Klatovy (darující). 
Předmět smlouvy: dar pp. č. 755/1 – poř. č. 28.  

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný)  
a Robertem Petržálkem, Štěpánovice 107, Klatovy (darující). 
Předmět smlouvy: inženýrská infrastruktura – poř. č. 29. 

 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)  
a BcA. Petrem Círlem, Chotíkov (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: oprava Božích muk „Na Valech“ – poř. č. 30.  

 

Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (příkazce)  
a společností HOFÍREK CONSULTING, Karlovy Vary, zastoupenou Miroslavem Hofírkem  
a Petrem Kulhánkem (příkazník). 
Předmět smlouvy: personální a organizační audit – poř. č. 31.   

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Ing. Renatou 

Fišerovou a Vendulou Englmaierovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Lipová + 1, číslo stavby: 7700071864“ – poř. č. 32. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Ing. Renatou 

Fišerovou a Vendulou Englmaierovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Luby – I. etapa, číslo stavby: 7700071865“ – poř.  
č. 33. 

 

Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních 

zařízení a jejich mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (smluvní partner)  
a společností T-Mobile Czech Republic a.s., zastoupenou Simonou Boříkovou  
(TMCZ). 

Předmět smlouvy: stanovení tarifů pro mobilní telefony – poř. č. 34. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 0286/22-542/33210/2019 mezi městem  

Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, zastoupená Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Tyršova ul. – vodovod“ – poř. č. 35.   

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) 
a Adamem Oliberiusem, Drslavice (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 147/20 k.ú. Drslavice u Tupadel – poř. č. 36. 

 

Dodatek neinkasní intervence – k pojištění 3UX ze dne 29.01.2019 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetr (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna a.s. Praha 
(pojistitel). 

Předmět dodatku: nová výše pojistného. 
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Bod č. 78/3 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ z 11.02.2019. 

 

Bod č. 79/3 

Rada města schválila program zastupitelstva města konané 19.02.2019. 
 

Bod č. 80/3 

Rada města schválila Konfederaci politických vězňů – pobočka 26, Klatovy poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 30.000 Kč na činnost pobočky. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

      

Bod č. 81/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
 



1 

 

6109ala   

 

 

 

 

 Bod č. 82/4 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 

Bod č. 83/4 

1. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

  stavbu: „Klatovy, Tyršova 46 - VN“ na rekonstrukci kabelu VN v obecní pp. č. 3409/32  
v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
do chráněné komunikace – chodníku  ze zámkové dlažby v Tyršově ulici na pp. č. 3409/32  
v k. ú. Klatovy za účelem rekonstrukce kabelu VN. 

 

2. a)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

stavbu: „Klatovy, zimní stadion, plynárna - VN“ na rekonstrukci kabelu VN v obecních pp. 
č. 1304, 3516/1, 1259/3, 3517, 1305/1, 1305/2, 3505/3, 4004/1 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK, zejména s podmínkou koordinace 
akce s rekonstrukcí dalších inženýrských sítí a povrchů. 

b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
do chráněné komunikace – asfaltové komunikace v části Nerudovy ulice (od křižovatky s ul. 

Voříškova směrem k Tolstého ulici) na pp. č. 3517 v k. ú. Klatovy za účelem rekonstrukce 
kabelu VN. 

 

3. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

  stavbu „REKO MS Klatovy – Luby IV. etapa“  v obecních pp. č. 139/6, 811/50, 811/51  
v k. ú. Luby a pp. č. 558/3, 579/3, 579/5, 581/1, 614/1, 684/27, 684/28, 684/29, 684/35, 
684/38, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 688/5, 698/1, 698/8, 698/9, 698/11, 698/29, 698/30, 

736/7, 736/8, 3473/6, 3475/7, 3475/8, 3475/16, 3475/17, 3475/21, 3475/23, 3475/24, 

3475/25, 3475/34, 3475/35, 3475/6 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO a TSMK. 

b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
do  chráněné komunikace – chodníky ze zámkové dlažby v ul. 5. května (část pp. č. 
3475/17, pp. č. 3475/25, 684/12, 684/38, 684/35, 684/28, 684/41, 684/40, 3475/24, 3475/35 

vše v k. ú. Klatovy a pp. č. 811/51 v k. ú. Luby), dále v Lubské ulici (pp. č. 614/1 v k. ú. 
Luby) a komunikace na pp. č. 139/6 v k. ú. Luby za účelem uložení plynovodu společnosti 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem  

c) Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecních pozemcích pp. č. 
3475/6, 3475/8 v k. ú. Klatovy a pp. č. 811/50 v k. ú. Luby a plynovodních přípojek v pp.č. 
614/1 v k. ú. Klatovy. 

d) Rada města rozhodla o převodu nefunkčního plynovodu v pp. č. 3475/6, 3475/8 v k. ú. 
Klatovy a pp. č. 811/50 v k. ú. Luby do majetku města od GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Ústí nad Labem za celkovou kupní cenu 100,00 Kč bez DPH. 

e) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 139/6, 811/50, 811/51  
v k. ú. Luby a pp. č. 558/3, 579/3, 579/5, 581/1, 614/1, 684/27, 684/28, 684/29, 684/35, 

 684/38, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 688/5, 698/1, 698/8, 698/9, 698/11, 698/29, 698/30, 

USNESENÍ č. 4 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. března 2019 
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736/7, 736/8, 3473/6, 3475/7, 3475/16, 3475/17, 3475/21, 3475/23, 3475/24, 3475/25, 3475/34, 

3475/35 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Luby IV. etapa“ 
v rozsahu cca 75 bm nového plynovodu a cca 854 bm plynovodu ve stávající trase 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 78.525,00 Kč + DPH v platné výši). 

 

4. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 
v platném znění a souhlasila s provedením reko 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 od 06.03.2019 za 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopech. 

 

5. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 

v platném znění a souhlasila s realizací stavby „Ruční myčka osobních vozidel – zřízení 
vjezdu“ od 06.03.2019 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě 
povrchu po výkopech.  

 

6. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 

v platném znění a souhlasila s realizací stavby „Prodloužení kanalizace SS-2, vodovodní  
a kanalizační přípojka ke kat.č. 705/11“ od 06.03.2019 za vhodných klimatických podmínek, 
které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopech.  

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, parc. č. 2124/3 - NN“ na uložení nového kabelu NN v obecní pp. č. 2124/9 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

    stavbu: „RVDSL1821-C-P-KLTV18-KLTV1HR“ na umístění sloupkového rozvaděče  
a jeho napojení na stávající optickou síť v obecní pp. č. 3407/22 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

b) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. v pozemku  

pp. č. 3407/22 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení  
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení a 1 x pilíře pro akci 
„RVDSL1821_C_P_KLTV18-KLTV1HR“ v rozsahu cca 5 bm zemního kabelového 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 1.500,00 Kč + DPH v platné výši). 

 

9. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy INVEST TEL, s. r. o. v pp. č. 3554/3, 3554/7, 3554/8, 3547/1, 
1516/4, 1514/16 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení  
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení a 2 ks kabelových komor pro akci 
„Klatovy, ul. Dr. Sedláka, optická síť INVEST TEL, s. r. o. – optické přípojky“ v rozsahu cca 

78 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 16.600,00 Kč + DPH v platné výši). 

 

 



3 

 

10. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 954/91, 3454/2, 957/22  
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci „Reko MS Klatovy – Za Tratí – I. etapa“ 
v rozsahu cca 334 bm plynovodu ve stávající trase 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 25.050,00 Kč + DPH v platné 
výši). 

 

11. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 2025/5, 2025/9, 2025/11, 
2025/12, 2025/15, 2025/29, 2025/32, 2044/1 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci 
„Reko MS Klatovy – nábř. Kpt. Nálepky + 1“ v rozsahu cca 23 bm přeloženého plynovodu 
v nové trase a cca 106 bm plynovodu ve stávající trase 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 10.250,00 Kč + DPH v platné 
výši). 

 

12. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy  
o zřízení věcného břemene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši pro 
akce: 

a) k. ú. Luby – „Loreta, KT. SZP - nový úsečník před cizí TS“ 

pp. č. 1269 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 36 bm uzemnění – pásku  
30 x 4 mm a umístění 1 ks betonového sloupu (dle současně platného ceníku za cca  
7.700,00 Kč + DPH v platné výši), 

b) k. ú. Kosmáčov – „Klatovy, Lažánky, parc.č.564 - NN“ 

pp. č. 262/4, 150/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm zemního vedení NN 
(dle současně platného ceníku za cca 1.200,00 Kč + DPH v platné výši). 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 84/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Mánesova ulice – parkoviště pro OA“. 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s. r. o., Kocourov 36, 

339 01 Mochtín, IČ 02877155. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 879.000,00 Kč bez 
DPH, 1.063.590,00 Kč vč. DPH. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

 

 



4 

 

Bod č. 85/4 

1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPZ na projekt „Efektivní 
řízení města Klatovy“. 

2. Rada města schválila předložené Specifikace předmětu plnění k připravované veřejné zakázce 
na zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy. 

 Zodpovídá:  pí Ing. D. Pleskotová 

   p. F. Kocfelda 

   p. Ing. L. Hošek 

   p. Ing. R. Klemsa 

   pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 86/4 

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: 

IT vybavení – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“ 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          

 Bc. Josef Kinský  

Ing. Rostislav Klemsa      

a uložila jejím členům zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá:  pí Ing. D. Pleskotová 

           p. Ing. R. Klemsa 

 

Bod č. 87/4 

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: 

Konektivita a připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova“ formou zveřejnění ve Věstníku 
VZ, Úředním věstníku EU, na Profilu zadavatele, úřední desce a internetových stránkách.  
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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. 

 

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          

 Bc. Josef Kinský  

Ing. Rostislav Klemsa      

a uložila jejím členům zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

              p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 88/4 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

Vybavení do keramické dílny – ZŠ Plánická“ formou zveřejnění na Profilu zadavatele, na 

úřední desce a internetových stránkách + odeslání  písemné výzvy zájemcům k podání nabídky 
a ke splnění kvalifikace. 

 

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

 

3.  Rada města schválila text výzvy 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 20.03.2019 od 10:15 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Václav Chroust       

Ing. Martin Kříž       

Petr Fiala        
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Pavel Strolený        

Mgr. Jaromír Veselý  

Bc. Vlasta Komaňská     

Ing. Daniela Pleskotová      

Mgr. Radka Šustrová           

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá:  pí Ing. D. Pleskotová 

          p. Mgr. K. Denk 

Bod č. 89/4 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol 
v Klatovech: Stavební úpravy – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“ formou zveřejnění 
na Profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy 

zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 
 

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

 

3.  Rada města schválila text výzvy 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 20.03.2019 od 10:30 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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     

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  ředitelé ZŠ 
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Bod č. 90/4 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

Nábytek – ZŠ Čapkova“ formou zveřejnění na Profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 

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

 

3.  Rada města schválila text výzvy 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 20.03.2019 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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           

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                                                                                                   pí PaeDr. D. Martinková, Ph.D. 
Bod č. 91/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektu Klatovy - oprava dlažeb „Kolumbárium“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, 
339 01 Mochtín, IČ 02877155. 
 

2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu                

o dílo za cenu 582.412 Kč bez DPH, 704.718,52 Kč vč. DPH. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 92/4 

Rada města schválila prodloužení platnosti povolení k umísťování reklamních stojanů do 
31.12.2024. 

  Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
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Bod č. 93/4 

1. Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí zápůjčky z FRB - 4. kolo ve výši 100.000 Kč. 
  

2. Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení - 4. 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. 94/4 

1. Rada města schválila návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček z fondu 
rozvoje bydlení - 5. kolo. 

 

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

 

3. Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,  
     shromáždění podkladů a svolání komise je p. F. Kocfelda a Ing. H. Chalupová. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                  pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 95/4 

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 z Fondu 
dotací pro rok 2019 České basketbalové federaci ve výši 750.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jeho poskytnutí. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                 pí J. Koželuhová 

Bod č. 96/4 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 18.02.2019  

a přijala následující závěry:  
a) mimořádné dotace 

1. DIAMOND DANCE Klatovy -  schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na dopravu při 
tanečních soutěžích „Děti v akci“ a „CZECH DANCE TOUR“. 

2. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 
4.000 Kč na soutěže pro děti. 

3. Triatlon Klub Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na přespolní běh 
„Husínský kros“. 

4. Spolek Klatovanů v Praze – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na činnost spolku.  
5. Mgr. Miroslava Zámečníková – schválila poskytnutí dotace ve výši 2.800 Kč na závody 

neregistrovaných plavců. 
6. Dům dětí a mládeže Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na nájem  

2. ročníku taneční soutěže. 
7. Oblastní spolek ČČK Klatovy – předložit podrobný rozpočet nákladů na akci „Oslavy 100 let 

ČČK“. 

8. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na nákup 
„Resuscitačních loutek“. 

9. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na „Okresní 
soutěž mladých zdravotníků“. 

10. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na „Oceňování 



9 

 

bezpříspěvkových dárců krve“. 
11. SH ČMS – okresní sdružení Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na setkání 

zasloužilých OS hasičů Klatovy. 
12. Klatovský okrašlovací spolek – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na opravu piana. 

13. Atletika Klatovy – předložit podrobný rozpočet nákladů na dopravu závodníků. 
14. Náboženská obec Církve československé husitské v Klatovech – schválila poskytnutí dotace  

ve výši 30.000 Kč na opravu varhan. 
15. Svaz zdravotně postižených Šumava (tělesně postižených) – schválila poskytnutí dotace ve výši 

10.000 Kč na činnost klubu.  

16. KVH US Armor Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na zajištění dopravy 
historického vozidla na oslavy ve Francii. 

17. Svaz zdravotně postižených Šumava (vnitřně postižených)  - schválila  poskytnutí dotace ve 
výši 10.0000 Kč na návštěvu divadelního představení. 

18. Kanoistický klub Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na podporu 
závodníka Víta Pohanky. 

19. BOWLE 09 – 1. pétanque klub Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč na 
činnost klubu. 

20. Šumavský spolek neslyšících Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč na provoz 
spolku.  

21. Sbor dobrovolných hasičů Vícenice – poskytnutí dotace neschválila. 

22. Masarykova ZŠ Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 6.600 Kč na lyžařský výcvik 
žáků. 

23. Sbor dobrovolných hasičů Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na 
reprezentaci města. 

24. Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na 

pokrytí nákladů pietních akcí. 
25. Spolek rodičů, přátel a dětí školy při ZUŠ Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši   

40.000 Kč na dopravu školního orchestru do města Chaussin. 
26. Spolek rodičů, přátel a dětí školy při ZUŠ Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši  

30.000 Kč na dopravu při tanečních soutěžích. 
27. Klub Křišťál – schválila poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč na činnost klubu. 
28. Natali Lukešová – schválila poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč na nákup zdravotního 

přístroje pro syna. 
29. Klub Česko – Ruské společnosti v Klatovech – schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč  

na letenky pro děti, které se zúčastní výměnného tábora v partnerském městě Polevskoj.  
 

b) Rada města schválila výjimku pro MŠ Klatovy, Studentská 601 dle § 23, odst. 5 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 
věci nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ pro školní rok 2019 – 2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

                 pí J. Koželuhová 

Bod č.  97/4 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 25.02.2019. 

 

Bod č. 98/4 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 2/19 z 26.02.2019 a přijala následující závěry: 
k bodu 6. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 32, , 
  Klatovy s p.  na dobu určitou 3 měsíců, 

  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 23, Klatovy,  
  , s pí  na dobu určitou do 15.09.2019, za   
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  podmínky uzavření dohody o ukončení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce  
  č. 16, , 

k bodu 7. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,  
  , s pí  bytem, , Klatovy, na  
  dobu určitou 3 měsíce,  

k bodu 7. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 110, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,  
  , Klatovy, s p. , bytem , Klatovy,  
  na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
  50.000 Kč, 

k bodu 8. 1.  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 9, 3+kk s příslušenstvím,  
  na adrese Klatovy,  a garážového stání ozn. č. G 27, na adrese  
  Klatovy,  na nabyvatele , 

  schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, 3+kk s příslušenstvím, Klatovy,  
  , s p. , trvale bytem Klatovy,   
  s platností od 1. 4. 2019 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění 
  podmínek nájemní smlouvy,  

  schválila uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání č. G 27, na adrese Klatovy,  
  , s p. , trvale bytem Klatovy,   
  s platností od  01.04.2019 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při  
  splnění podmínek nájemní smlouvy, 

k bodu 9. 1.   přijala informaci o žádosti vrácení finančního vyrovnání pí    
  - navrženo nebylo žádné finanční vyrovnání,   
k bodu 9. 2.   schválila prominutí úroku z prodlení pí  a p.   

   ve výši 718 Kč, 
k bodu 9. 3.  uložila SNK připravit nové znění Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví města.   

 

Rada města vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 15, na adrese 
Klatovy, , uzavřené s p.  a p.  ke dni 07.03.2019.   
         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 99/4 

Rada města schválila čerpání fondu investic Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 ve výši  
161.0000 Kč bez DPH na pořízení nové 100 litrové sklopné elektrické pánve. 

         Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

Bod č. 100/4  

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu „Obědy do škol v Plzeňském 
kraji“ ve školním roce 2019 - 2020. 

      Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
Bod č. 101/4 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu na nákup 

zametacího vozu ve výši 5.500 tis. Kč vč. DPH. 
     Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 102/4 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančních darů pro zařízení: 
Domov pro seniory Klatovy 

- finanční dar v částce 50.000 Kč na financování kulturních a společenských akcí 
klientů Domova pro seniory v Klatovech, 

      dárce: Kimberly - Clark, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9,  
      IČ 63468816. 
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Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec: 
-  finanční dar v částce 15.000 Kč na financování kulturních a společenských akcí 

 klientů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec 

 dárce: MePro Trading, s.r.o., Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4 - Modřany,  
                        IČ 25940449, 

 -      finanční dar v částce 35. 000 Kč na financování kulturních a společenských akcí 
                        klientů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec   

 dárce: DEVĚTSIL JST s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČ 25216791,  

-  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, IČ  26797283,   

Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy: 
-  finanční dar v celkové částce 2.160 Kč na financování kulturních,  společenských  
  a zájmových akcí pořádaných 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.  103/4 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva č. 011/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ATRIBUT – středočeskou uměleckou agenturou, Mladá 
Boleslav, zastoupenou Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: program v rámci akce „Brány památek dokořán“ – poř. č. 38. 

 

Dodatek č. 16 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. Miro Rathouským (pojišťovna). 
Předmět dodatku: změna bodu 2. 1., 2. 2., 3. 1., 3. 2. – poř. č. 39.  
 

Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Praha 
(společnost), zastoupena finančním ředitelem Davidem Krzokem. 

Předmět smlouvy: reklama 8. Avon pochodu – poř. č. 40. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s r.o., zastoupena  
GridServices, s.r.o. Brno, zastoupena Ing. Renatou Fišerovou a Vendulou Englmaierovou 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „REKO MS Klatovy – Za Tratí – I.et., číslo stavby: 7700101770“ – poř.  
č. 41.   

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností INVEST TEL, s.r.o. Klatovy, 

zastoupena jednatelem Petrem Nejdlem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, ul. Dr. Sedláka, optická síť INVEST TEL, s.r.o. – optické 
přípojky“ – poř. č. 42. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena jednatelem Jaroslavem Boříkem (budoucí 
oprávněná). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Lažánky, parc. č. 564 – NN“ - – poř. č. 43. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná)  
a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o., 
zastoupenou Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: „Loreta, KT.SZP – nový úsečník před cizí TS“  - – poř. č. 44. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Děčín, zastoupena Ing. Marcelem Herejkem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: „Dehtín, KT, MASO WEST s.r.o. – kNN“ – poř. č. 45.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
zastoupena firmou JH projekt s.r.o. Klatovy, zastoupena jednatelkou Ing. Janou 

Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Plzeňská ul., RWE – přeložka kabelu NN“ – poř. č. 46. 
 

Smlouva o účinkování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a Lenkou Novou, zastoupenou Alešem Hrbkem, Praha (účinkující). 
Předmět smlouvy: vystoupení Lenky Nové a Petra Maláska – poř. č. 47. 
 

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 23.07.2015 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příkazce) a PhDr. Jitkou Lněničkovou, Praha (příkazník). 
Předmět dodatku: změna bodu 1. čl. III, bod 2., čl. III. – poř. č. 48.  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 

(pronajímatel) a , Luby (nájemce). 
Předmět dodatku: snížení nájemného – poř. č. 49. 
 

Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (město) a Stavebním a 
nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy (pronajímatel) a , Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: dočasné užívání garážového stání – poř. č. 50. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou 
společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Ing. Renatou Fišerovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „REKO MS Klatovy – Luby IV. etapa, číslo stavby: 7700101344 – poř. č. 51. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou 
společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Ing. Renatou Fišerovou (budoucí oprávněný). 
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Předmět smlouvy: „Reko MS Klatovy – nábř. Kpt. Nálepky + 1, číslo stavby: 7700101370“ – poř. 
č. 52. 

 

Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(příkazce) a B&C Dopravní systémy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Ivou Novotnou 
(příkazník). 
Předmět smlouvy: poradenství v průběhu zadávání VZ - Výběr provozovatele městské autobusové 

dopravy – poř. č. 53. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené 

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a , Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: prodloužení nájmu z nebyt. prostor – poř. č. 54. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (strana Oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., 
zastoupena Ing. Zdeňkem Kuťákem (strana Povinná). 
Předmět smlouvy: Klatovy – Tyršova ul. – vodovod – poř. č. 55. 

 

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Marií Hrstkovou, Dehtín (investor). 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek – poř. č. 56. 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(kupující) a GasNet, s.r.o. zastoupena společností GridServices, s.r.o. zastoupena Ing. Renatou  

Fišerovou a Vendulou Englmaierovou (prodávající). 
Předmět smlouvy: výkup pozemku parc. č. 4242/632 – poř. č. 57. 

 

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Klatovy, zastoupené  
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a Státním zemědělským  
intervenčním fondem, zastoupeným Ing. Jiřím Chmelem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce lesní cesty – Hůrka, Klatovy“ – poř. č. 58.  
 

Bod č. 104/4 

Rada města projednala výdajové investiční priority roku 2019. Z rozpočtu města předpokládá 
profinancovat výdaje na: 
 - komunikace (včetně údržby) ve výši 55 mil. Kč,  
 - památky a kulturní dědictví ve výši 35 mil. Kč (zejména refektář jezuitské koleje),  
 - vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 60 mil. Kč,  
 - vybavení škol ve výši 25 mil. Kč,  
 - rekonstrukci krytého plaveckého bazénu ve výši 8 mil. Kč. 
Kromě priorit budou v průběhu roku řešeny i další investiční a neinvestiční akce, dle jejich věcné  
a časové naléhavosti, a to ve vazbě na finanční možnosti rozpočtu města. 
Zohledněn bude i časový vývoj příjmu dotací na investiční projekty. 
  

 
Bod č. 105/4 

Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech kronikářský zápis za rok 2017. 
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Bod č. 106/4 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
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Bod č. 107/5 

Rada města projednala zprávu společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.:  
 a/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2018,  
 b/ účetní závěrku za rok 2018,  

 c/ zprávu nezávislého auditora  
 d/ zápis z jednání dozorčí rady  

Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí. 
 

Bod č. 108/5 

Rada města schválila Odpadovému hospodářství Klatovy, s.r.o. předložený návrh ceníku 
služeb u kontejnerové přepravy s účinností od 01.04.2019.  
        Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D. 
Bod č. 109/5 

Rada města doporučila ZM navrhnout jako zástupce města Klatov do dozorčí rady společnosti 
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. Ing. Václava Chrousta, nar. 5. dubna 1963, bytem Koldinova 
273, 339 01 Klatovy a Ing. Jaroslava Nejdla, nar. 5. listopadu 1952, bytem Krejčího nábř. 751,  
339 01 Klatovy.  

 

Bod č. 110/5 

Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s. r. o. projednala:  
a/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2018,  

b/ účetní závěrku za rok 2018,  

c/ rozdělení výsledku hospodaření r. 2018,  

d/ vytvoření rezervy na pěstební činnost,  
e/ zápis z jednání dozorčí rady.  

Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.  
 

Bod č. 111/5 
1. Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
2. Rada města rozhodla o způsobu rezervace vstupenek do kina.   

 

Bod č. 112/5 

1. Rada města  doporučila ZM schválit výkup části pozemku pp. č. 3842/23 o výměře cca 65 m2 a 

části pozemku pp. č. 3851 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od  a 
, , Klatovy, za cenu obvyklou ve výši 50,00 Kč/m2, celkem cca  

6.500,00 Kč bez DPH pro účely vybudování výhyben na místní komunikaci.   
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 968/5 o výměře 140 m2 v k. ú. 
Bezděkov u Klatov společnosti Rubáš SK s. r. o., Karpatské námestie, Bratislava, za smluvní 
cenu 191,43 Kč/m2, tj. celkem 26.800,00 Kč bez DPH. 

 

3. a) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí – stp. č. 300 o výměře 
 1 841 m2 v k. ú. Klatovy za cenu obvyklou 836,50 Kč/m2, tj. celkem 1.540.000,00 Kč bez 

USNESENÍ č. 5 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 19. března 2019 
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 DPH a části pp. č. 4073 o výměře cca 1 809 m2 v k. ú. Klatovy za cenu obvyklou  
  990,00 Kč/m2, tj. celkem cca 1.790.910,00 Kč bez DPH vlastníku objektu čp. 800/III – 

 společnosti ARCONA CAPITAL CZECH REPUBLIC s. r. o., Politických vězňů 912/10, 
 Praha 1. 

 b)  Rada města uložila ORM předložit návrh na aktualizaci výše ročního nájemného 
 v návaznosti na pronájmy obdobných pozemků. 

 

4. Rada města uložila ORM zajistit vizualizaci zástavby obecních pp. č. 1386/7, 1386/1, 1410/7  

 a stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy vč. předpokládaného počtu bytů, návrhu parkování, občanské 
vybavenosti a úpravy okolních ploch. 

 

5. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 530/11 o výměře 83 m2 v k. ú. Klatovy 
vlastníku objektu čp. 440/IV – P + P v. o. s., Školní 440, Klatovy IV za cenu smluvní 1.120,00 
Kč/m2, tj. celkem 92.960,00 Kč bez DPH 

 

6. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 70/2 o výměře 156 m2 v k. 

ú. Dehtín vlastníku sousedních pozemků MASO WEST s. r. o., Za Mototechnou 619, p. Praha 

za cenu obvyklou 50,00 Kč/m2 tj. celkem 7.800,00 Kč bez DPH. 
 

7. Rada města odložila rozhodnutí o prodeji pp. č. 129/55 a 842 o celkové výměře 1 245 m2  

 v k. ú. Kydliny a uložila ORM do 30.04.2019 předložit  přehled  pozemků města vhodných 
k prodeji za účelem bytové výstavby.  

 

8. Rada města schválila pacht pp. č. 755/1, 755/12 a 891 v k. ú. Luby o výměře 1 875 m2 za cenu 

7,00 Kč/m2/rok + inflace, tj. 13.125,00 Kč/rok + zákonná inflace pro , 
, Plzeň. 

 

9. Rada města neschválila pronájem pozemků pp. č. 3197/3 a 2445/3 v k. ú. Klatovy a pp. č. 45/3 
v k. ú. Sobětice u Klatov o celkové výměře 12 m2 za cenu 180.000,00 Kč/rok, po dobu 2 let pro 
DR. OPTIK CZ s. r. o., Štefánikova 203/23, Praha 5, za účelem umístění 4 ks billboardů. 

 

10. Rada města rozhodla o pachtu částí obecní pp. č. 3561/5 v k. ú. Klatovy vlastníkům sousedních 

 zahrad, na dobu neurčitou, bez možnosti oplocení takto: 
 –  cca 41 m2 , , Klatovy II za roční pachtovné 7,00 Kč/m2, tj. 

celkem cca 287,00 Kč/rok + inflace. 
 –  cca 88 m2 , , Klatovy II za roční pachtovné 7,00 Kč/m2, 

tj. celkem cca 616,00 Kč/rok + inflace, 
 –  cca 55 m2 , , Klatovy II za roční pachtovné 7,00 Kč/m2, 

tj. celkem cca 385,00 Kč/rok + inflace. 
 

11. Rada města rozhodla o pachtu části pp. č. 647/1 v k. ú. Kydliny o výměře 75 m2 za cenu  

 525,00 Kč/rok + inflace, na dobu neurčitou, bez možnosti vybudovat oplocení pro Ing.  

, U , Klatovy.  
 

12. Rada města rozhodla o pachtu pozemků pp. č. 776/3 a 776/13 v k. ú. Mochtín o výměře  
 19 403 m2 za cenu 5.821,00 Kč/rok + inflace, na dobu neurčitou , ,  
 339 01 Klatovy.  
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13. Rada města rozhodla o úpravě Smlouvy o výpůjčce pozemků č. 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 
755/6, 755/7, 755/8, 755/9 a 755/10, uzavřené 18.04.1994 mezi městem Klatovy a Jezdeckým 
klubem Klatovy–Luby 36 tak, že nově přibydou pp. č. 945/5 a 755/14 v k. ú. Luby o výměře 

3 673 m2   a vyjmut bude pozemek pp. č. 755/3 v k. ú. Luby o výměře 478 m2. 

 

14. Rada města schválila vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla   
 pí. , , Klatovy  na pp. č. 3206/120 – parkoviště v ulici 

Suvorovova v k. ú. Klatovy od 01.04.2019 do 28.02.2028.  

 

15. a) Rada města schválila realizaci akce a souhlasila s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 
 na stavbu: „Klatovy, Markyta – pp. č. 2129/5 – kNN“  na uložení nového kabelu NN 
 v obecní pp. č. 3578/5 v k. ú. Klatovy – komunikaci podél zahrádkářské kolonie Markyta 
 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 3578/5 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, Markyta p.č. 2129/5 – kNN“ 

 v rozsahu cca 41 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 8.200,00 Kč + DPH v platné výši). 

 

16. Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 961/5, 963/5, 967/6, 967/13, 
968/8, 968/59, 968/60, 4003/1, 4003/2, 4003/5 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci 
„Reko MS Klatovy – Domažlické předměstí II. etapa“ v rozsahu cca 143 bm přeloženého 
plynovodu v nové trase a cca 831 bm plynovodu ve stávající trase 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 76.625,00 Kč + 
DPH v platné výši). 

 

17. Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 954/7, 954/17, 954/18, 
954/19, 954/20, 954/82, 961/4, 961/5, 968/59, 969/8, 1335/13, 1335/20, 3452/1, 3454/2, 

3505/3, 4001/1, 4002/2, 4003/1, 4003/5, 4004/1 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci 
„Reko MS Klatovy – Domažlické předměstí III. etapa“ v rozsahu cca 34 bm přeloženého 
plynovodu v nové trase a cca 566 bm plynovodu ve stávající trase 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 45.850,00 Kč + 
DPH v platné výši). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 113/5 

Rada města schválila zadání vyhotovení „Koncepce revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“ třem 
vybraným architektonickým kancelářím  a uložila ORM a architektce města předložit návrhy řešení 
k projednání radě města v květnu 2019. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 114/5 

1. Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/40/2018/Čer 
z 26.09.2018, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Expozice – 

refektář 59/I Klatovy – stavební úpravy“. Předmětem dodatku je změna seznamu  
poddodavatelů při provádění díla. 

 

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

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 115/5 

Rada města Klatov vzala na vědomí informaci o průběhu jednání a navržených opatřeních v lokalitě 
Luby – sever – nad řadovkami. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 116/5 

Rada města schválila podání žádostí do dotačních programů následovně: 
1. Program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019, akce 

„JSDHO Tajanov“, „JSDHO Dehtín“, „JSDHO Tupadly“, „JSDHO Habartice“,  „JSDHO  
Klatovy“, „JSDHO Střeziměř“, „JSDHO Točník“ a „JSDHO Štěpánovice“. 

 

2.  Program Ekologické investiční projekty 2019, akce: 

a) Beňovy – vodovod a kanalizace, 

b) Protipovodňové opatření – Luby. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 117/5 

1. Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/26/2017/Sl,  uzavřenou 
mezi městem Klatovy a firmou ŠUMAVAPLAN projekt s.r.o. na akci „Projektová 

dokumentace – Podporované (pečovatelské) byty Klatovy, čp. 363/IV“. Předmětem dodatku je 
změna termínu a ceny díla.  

 

2.  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Projektová dokumentace – 

Podporované (pečovatelské) byty Klatovy, čp. 363/IV“ o částku 175.000,00 Kč. 
 

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

 

Bod č. 118/5 

1.  Rada města schválila ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby 
MěÚSS Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTO NEJDL s.r.o., Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 47715804. 

 

2. Rada města uložila ředitelce MěÚSS ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 889.630,00 Kč bez 
DPH, 1.076.452,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                 pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 119/5 

1. Rada města schválila ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy – Kollárova 
ulice“. 
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 11.587.385,76 Kč 
bez DPH, 14.020.736,77 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 120/5 

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci "Černá věž - požárně bezpečnostní řešení". Uložila 
ORM vyhlásit nové výběrové řízení formou zveřejnění na úřední desce a profilu zadavatele,  
s termínem realizace listopad 2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 121/5 

1. Rada města schválila 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, šaten a hygienických zařízení – I. 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 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        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Ing. Jiří Kučera 

 Peter Pošefka           

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 122/5 

Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti projektu  "Revitalizace zahrady MŠ 
Klatovy - Máchova ul. - ETAPA I", uložila ředitelce MŠ a vedoucí ORM dopracovat návrhy 

možných řešení  při respektování limitní ceny a předložit RM nové výběrové řízení na dodavatele 

díla. 
Termín: duben 2019           

        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

                pí Mgr. J. Luňáková 

                 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 123/5 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané 04.03.2019. 
 

Bod č. 124/5 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
konané 26.02.2019. 
 

Bod č. 125/5 

1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2018 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací 
tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 

 

2. Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2018 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 2018. 

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 126/5 

Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová  

                            p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 127/5   
Rada města uložila HO připravit návrh opravy Klostermannovy ulice se zachováním stávajících 
šířkových parametrů. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 128/5 

Rada města schválila přijetí účelové investiční dotace na projekt „Rekonstrukce lesní cesty – Hůrka, 
Klatovy“ dle Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 129/5 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o klatovské pouti v roce 2019 a uložila HO zajistit její 
 organizaci v termínu od 11.07. do 14.07.2019. 
 

2. Rada města schválila znění smlouvy mezi městem Klatovy a panem Vlastimilem Lagronem na 
zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit 114.695 Kč.  
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3. Rada města schválila výši poplatku dle vyhlášky č. 1/2018  o místních poplatcích: 
- náměstí 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 ulice – 100 Kč/m2/den.  

 

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

 

Bod č. 130/5 

Rada města doporučila ZM schválit rozdělení dotace: 

a) 250 tis. Kč na akci „Oprava vnějších a vnitřních omítek včetně nátěru I. etapa (po římsu) na 
objektu č. p.148/I, Divadelní ul., Klatovy“, 

 

    b)  50 tis. Kč na akci „Nátěr střešních plášťů na okrouhlici u letního kina, bašta v Hostašových
 sadech, okrouhlice ve Vrchlického sadech, Klatovy“. 

         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 131/5 

1. Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na 
území města Klatovy pro r. 2019“ dle předloženého návrhu komise.  

 

2.  Rada města projednala žádosti o mimořádné dotace a přijala tyto závěry:  
 a) Lukáš Kadlec - schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na akci „Strongman Klatovy 

 2019“, 
 b) Západočeská univerzita v Plzni - schválila poskytnutí dotace ve výši 63.000 Kč pro 

 „Univerzitu třetího věku“, 
 c) František Pojar -  schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na zábavné odpoledne 

 „Hurá  prázdniny“, 
 d) SDH Dehtín – poskytnutí dotace neschválila, 
 e) Svaz zdravotně postižených – ŠUMAVA z.s. – schválila poskytnutí dotace ve výši  
  45.000 Kč na kulturní a vzdělávací činnost, akce, nájem. 
 

3. Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku ze zlatého fondu 
Folklornímu spolku Šumava Klatovy ve výši 150.000,00 Kč na pořádání XXVI. 
Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2019. 

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 132/5 

 Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
konaná 11.03.2019. 
 

Bod č. 133/5 

1.  Rada města schválila Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví města Klatov s účinností od 
01.04.2019. 

 

2. Rada města vzala na vědomí dodavatele akce „Oprava omítek objektu čp. 148/I, Klatovy“, 

kterým je firma Lesní stavby, s.r.o. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Adámková 
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Bod č. 134/5 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 2/2019 z 11.03.2019  

a přijala následující závěry: 
1) schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v Habarticích č. 52 s p. Janem 

Česákem – účel využití sklad, 
2) schválila ukončení nájemní smlouvy z nebytového prostoru v č.p. 23/I, Pražská ul.,  
 s pí Janou Tomanovu dohodou k 31.03.2019, 

3) schválila uzavření nájemní smlouvu s p. Xuan Hai Vu na nebytový prostor v č.p. 23/I, 
Pražská ul., účel nájmu – prodejna, 

4) schválila podnájem nebytového prostoru kadeřnictví, Krameriova 139/I, Klatovy, nájemce 
pí Jana Ryšková, pro podnájemce pí Danu Staňkovou na dobu neurčitou, 

5) schválila ukončení nájemní smlouvy z nebytového prostoru v č.p. 9/IV ve Vídeňské ulici, 
Klatovy, nájemce LesPro, v.o.s., dohodou k 31.03.2019, 

6) a) schválila podnájem nebytového prostoru Plánická 3-4/I, Klatovy, nájemce pí Andrea 

     Pavezová, pro podnájemce pí Petru Holmanovou, na dobu neurčitou. 

b) souhlasila s pronájmem nebytového prostoru Plánická 3-4/I, Klatovy s ročním nájemným 

ve výši 280.440 Kč s účinností od 01.06.2019.       

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

Bod č. 135/5 

Rada města schválila TSMK upravený ceník pro kremační službu, pohřební službu a správu 
hřbitovů dle přiloženého návrhu s platností od 01.04.2019. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 136/5 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pokrytí nákladů 
spojených s organizací konference „Barokní jezuitské Klatovy 2019“. 
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 137/5 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc únor 2019. 
 

Bod č. 138/5  

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o využití objektu k výcviku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, zastoupené ředitelem plk. Mgr. Pavlem Krákorou (uživatel). 
Předmět smlouvy: pronájem objektu čp. 59/I – poř. č. 59. 
 

Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Van Tuan 
Nguyen, Vídeňská ul., Klatovy (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 60. 

 

Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Janem 
Hochmannem, Tolstého ul., Klatovy (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 61.   
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním 
odpadem mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a 
Povodím Vltavy, státním podnikem, Praha 5, zastoupeným ředitelem závodu Berounka  
Ing. Miloněm Kučerou. 
Předmět dodatku: ukončení Smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem – poř. č. 62.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena Grid Services, s.r.o., 

zastoupena Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „PREL A, přeložka plynovodu, Klatovy, číslo stavby: 8800085420 – 

poř. č. 63.  
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu č. IV-12-0014392/SoBS VB/3 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
zastoupena Ing. Martinem Hubkou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene – stavba č. IV-12-0014392/SoBS VB/3 – poř. č. 
64. 

 

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lesními stavbami, s.r.o. Nýrsko, zastoupené jednatelem 
Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. smlouvy o dílo – poř. č. 65. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Danou Hruškovou, Sobětice (povinná). 
Předmět smlouvy: uložení inženýrské sítě – poř. č. 66. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Lesy České republiky, s. p., zastoupené  
Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň (obtížený). 
Předmět smlouvy: akce „Sobětice-Luby, zásobovací řad, lokalita Švejcký vrch – I. etapa“ – 

poř. č. 67. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o., zastoupena  
Ing. arch. Pavlem Lejskem a Ing. arch. Julií Šelerovou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.1., 5.1., 5.2.4. smlouvy – poř. č. 68. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Místní akční skupinou Pošumaví, z.s., zastoupenou Ing. Martinem 

Křížem (nájemce). 
Předmět smlouvy: dočasné užívání pozemku p.p.č. 757/3 k.ú. Luby – poř. č. 69. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu o prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Městským kulturním střediskem 
Klatovy, p.o. (pronajímatel) a M&P Catering s.r.o. (nájemce). 
Předmět dodatku: prodloužení nájmu – poř. č. 70. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena 
společnosti GridServices, s.r.o. Brno, zastoupena Vendulou Englmaierovou a Petrou 
Bulínovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Domažlické předměstí II. etapa, číslo 
stavby:7700101290“ – poř. č. 71. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena 
společnosti GridServices, s.r.o. Brno, zastoupena Vendulou Englmaierovou a Petrou 
Bulínovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Domažlické předměstí III. etapa, číslo stavby: 
7700101291“ – poř. č. 72. 

 

Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností STREICHER spol. s.r.o. 
Štěnovice, zastoupena jednatelem Ing. Lumírem Vágnerem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: příspěvek na opravu povrchu komunikací – poř. č. 73.   

 

Smlouva o zabezpečení ochrany majetku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel služby) a Základní uměleckou školou Josefa Kličky 
Klatovy, zastoupenou ředitelem Mgr. Jaroslavem Pletichou. 
Předmět smlouvy: připojení na pult centrální ochrany – poř. č. 74. 

 

Bod č. 139/5  

1. Rada města schválila Fondu ohrožených dětí – Klokánek, Janovice nad Úhlavou poskytnutí 
mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč na pořízení školních pomůcek, ošacení, hygienické 
potřeby a na zajištění volnočasových aktivit.  

2. Rada města neschválila Oblastní charitě Červený Kostelec poskytnutí mimořádné dotace. 
3. Rada města neschválila spolku Svatojánci z.s. poskytnutí mimořádné dotace. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu.  
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 

Bod č. 140/5 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
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 Bod č. 141/6 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 142/6 

1. Rada města doporučila ZM odmítnout námitku p. Jaroslava Reháka a schválit prodej obecního 
pozemku při ponechání pruhu při komunikaci o šíři 1 m,  část pp. č. 1927/14 o výměře cca  
557 m2 , , p. Klatovy za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca 

178.240,00 Kč bez DPH a část pp. č. 1927/14 o výměře cca 1 368 m2 do spoluvlastnictví  
,  , p. Klatovy a , , p. Klatovy za 

cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca 437.760,00 Kč bez DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3063/1 o výměře cca 60 m2  

 v k. ú. Klatovy majitelce sousední zahrady , , Klatovy II., za cenu 
smluvní (administrativní) 670,00 Kč/m2, tj. celkem cca 40.200,00 Kč bez DPH. 

 

3. Rada města uložila ORM jednat s Českým Realem a. s., U Lužického semináře 97/18, Praha  

 o rozšíření stávajícího zatravňovacího pruhu (16 m) o výměru pozemku (cest) ve vlastnictví 
města v lokalitě nad řadovkami v Lubech.  

   
4. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 

„Klatovy, Pod Hůrkou, parc. 1392/60 – NN“ v obecních pp. č. 1376/18, 3516/6 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace, tj. ve vzdálenosti max. 30 cm od oplocení zahrad v zeleni  

 a s podmínkami HO. 
 

5.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. v pozemcích pp. č. 15/6, 15/3, 15/8, 15/4, 
37/4, 37/3, 758, 756, 2338, 707/45, 707/20, 708/2, 708/18, 707/44, 706/3, 707/21, 708/19, 

708/20 v k. ú. Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN a umístění 1 ks přípojkové skříně  

  a 1 ks rozpojovací skříně pro akci „Točník, KT, parc. č. 15/7 – kNN – změna č. 1“ v rozsahu cca 

445 bm zemního vedení NN a umístění 1 ks přípojkové skříně a 1 ks rozpojovací skříně za 

jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku za cca 
90.000,00 Kč bez DPH). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 143/6 

RM 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, prodloužené Dodatkem č. 1 o 6 měsíců,  
o dalších 6 měsíců, tj. do 22.11.2019. 

Úkon bude zajištěn dodatkem č. 2 k uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě kupní. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. dubna 2019 
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Bod č. 144/6 

1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení POHL cz, a.s., odštěpný 
závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ: 25606468, odstoupením ze zadávacího řízení 
dle § 47, odst. 4 ZZVZ podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 
Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vodovod a kanalizace – Dehtín“.  

 

2. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení COLAS CZ, a.s., Ke 
Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005, odstoupením ze zadávacího řízení dle § 47, odst. 4 
ZZVZ podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení na akci „Vodovod a kanalizace – Dehtín“.  

 

3. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vodovod  

a kanalizace – Dehtín“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 3. ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Společnost Dehtín – 

VAK - ŠVAK, Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869 (zastoupená firmou 
VAK SERVIS s.r.o.). 

 

4.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 22.494.625,43 Kč 
bez DPH, 27.218.496,77 Kč vč. DPH.  

 

5.  Smlouva s vybraným dodavatelem bude předložena RM v seznamu smluv poté, co vybraný 
dodavatel doloží všechny potřebné doklady před podpisem smlouvy. 

 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 145/6 

1.  Rada města rozhodla o zahájení koncesního řízení k nadlimitní veřejné zakázce – koncesi na 

služby postupem podle části osmé zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ) s názvem „Provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“ (Postup pro zadávání koncesí). 

 Oznámení o zahájení koncesního řízení bude odesláno k uveřejnění dle § 212 ZZVZ ve 
Věstníku VZ a TEDu,  Veřejná zakázka vč. Kvalifikační dokumentace bude uveřejněna  na 
profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách města Klatovy.  

 

2. Rada města schválila text Kvalifikační dokumentace dle přílohy. 
 

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

    

4.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 
  Ing. Václav Chroust    

 Ing. Martin Kříž 

 Aleš Buriánek                            

 Petr Fiala        

 Ing. Jiří Pohanka        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 
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 Mgr. Radka Šustrová          

 VRV a.s. – Ing. Eva Frýbová 

 VRV a.s. – Ing. Lukáš Drbola          

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání. 
 

5.  Rada města uložila ORM a právničce předložit RM v 07/2019 zprávu komise o výsledku I. kola 
koncesního řízení (kvalifikace účastníků) s návrhem na vyhlášení Výzvy k podání nabídek.   

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 146/6 

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 „ČOV Klatovy – oprava MN 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. 

 

3.  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:      

 Petr Kodeš       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 16.04.2019 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 P. Kodeš      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 147/6 

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 „Klatovy, náměstí Míru 
63/I – výměna plynových kotlů ve stávající plynové kotelně“ 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 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        

 Ing. Jiří Pohanka        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová          

 Petr Kodeš 

 Petr Šobr           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 148/6 

1.  Rada města doporučila ZM schválit investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

na vybudování telekomunikační sítě v obecních pozemcích v letech 2019 až 2024. 
 

2.  Rada města doporučila ZM schválit vzájemnou součinnost při projektování akce T-Mobile 

Czech Republic a.s. tak, aby byla maximálně využita metropolitní sítě města a řešeno připojení 
zbývajících objektů města na optickou síť. 

 

3.  Rada města rozhodla, že poplatek za zřízení věcného břemene vedení telekomunikační sítě ve 
výši 200,00 Kč/bm společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. bude neměnný po celou dobu 
realizace záměru, tj. do roku 2024. 

         Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

                              p. F. Kocfelda 

          p. Ing. R.Klemsa 

          pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 149/6 

Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování 
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019 na akci „Metropolitní síť Klatovy – VII. etapa“. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. R. Klemsa 
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Bod č. 150/6 

1.  Rada města projednala a vzala na vědomí Územní studie veřejného prostranství města: 
   ÚS.1 Klatovy – Hradební okruh  
  ÚS.3 Klatovy – Plánické předměstí 
  ÚS.6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova 

  ÚS.6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/ Za Kasárny, Za Tratí 
   ÚS.24 Klatovy – údolí Drnového potoka 

 pro účely vložení do evidence územně plánovací činnosti pro rozhodování v území OVÚP 
MěÚ Klatovy.  

 

2.  Rada města uložila místostarostovi města a ORM předložit na zasedání rady města 07.05.2019 
Pravidla pro pořizování územních studií. 

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
                 pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 151/6 

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 Plzeň na 
terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města 
Klatovy pro rok 2019 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. 152/6 

Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku výchovné 
péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2019 ve výši 5.000,00 Kč 
na uskutečnění víkendových pobytů a zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru 

SVZ.  

        Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 153/6 

Rada města projednal zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 18.03.2019  

a přijala následující závěry: 
mimořádné dotace: 

1. ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 – schválila poskytnutí dotace ve výši 21.500 Kč na lyžařský 
výcvik žáků, 

2. ZŠ Klatovy, Tolstého 765 – schválila poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč na lyžařský 
výcvik žáků, 

3. ČSS – sportovně střelecký klub Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na 
střelecké závody, 

4. OR AŠSK ČR Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na organizování 
školních sportovních soutěží, 

5. Oblastní spolek Čs. červeného kříže Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 

     na nájem při pořádání „Oslav 100 let ČČK“, 
6. Atletika Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 33.000 Kč na dopravu závodníků  

(muži, ženy) na závody, 
7. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč na nájem při 

pořádání oblastního festivalu divadelních souborů, 
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8. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč na nájem při 
pořádání krajské přehlídky dětských skupin scénického tance, 

9. Karate Klub Klatovy -  schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na krajskou ligu 

talentované mládeže v karate,  

10. Úhlava, o.p.s. – schválila poskytnutí dotace ve výši 3.800 Kč na zajištění výuky tzv. 
Virtuální univerzity třetího věku, 

11. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Klatovy - schválila poskytnutí dotace 
ve výši 20.000 Kč na dopravu při akcích pro mentálně postiženou mládež v r. 2019, 

12. Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání, Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 
5.000 Kč na celodenní konferenci. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
s nimi veřejnoprávní smlouvy.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová  

Bod č. 154/6 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch u 25.03.2019. 
 

Bod č. 155/6 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 3/19 z 26.03.2019 a přijala následující závěry: 
k bodu  5. 1. revokovala usnesení z 05.03.2019 a schválila uzavření smlouvy o ubytování  
  k ubytovací jednotce č. 15, Klatovy,  , s paní  na  
  dobu určitou do 15. 9. 2019, za podmínky uzavření dohody o ukončení smlouvy  
  o ubytování k ubytovací jednotce č. 16, , 

k bodu 6. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 713, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,  
  , Klatovy, s pí , bytem   

  , Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 2. 1. vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 675/10, na adrese Klatovy, Plzeňská  
  675/III a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit, 
k bodu 2. 2.  vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 692/19, na adrese Klatovy, Suvorovova 
  692/IV a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit. 
        Zodpovídá: pí Ing. j. Adámková 

Bod č. 156/6 

Rada města uložila SNK a právničce města připravit změnu Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města 

dle diskuse.       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

                           pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 157/6 

Rada města byla seznámena s úpravou provozní doby Městské knihovny Klatovy od 1. září 2019. 
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 158/6 

Rada města přerušila projednání zavedení vstupného na akce pořádané Městskou knihovnou 
Klatovy.  

         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 159/6 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
zastoupena společností OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň, zastoupena Šárkou Caklovou 

(Oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce č. IV-12-0012756/VB/004 – poř. č. 75. 
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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. Děčín, zastoupena 
firmou JH projekt s.r.o. Klatovy, zastoupená jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou 
(oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy- Dragounská parc. č. 422/10 – NN – poř. č. 76. 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  

o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (Budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena Ing. Marcelem 
Herejkem (Budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: IV-12-0013009/SoBS VB/1 – poř. č. 77. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Obtížený) a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Praha, zastoupena Dušanem Kubešem (Oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL1821_C_P_KLTV18-KLTV1HR – poř. č. 78. 

 

Dohoda o skončení smlouvy ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti číslo: 0256/22-535/33200/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (Oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (Povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ – poř. 
č. 79. 

 

Dohoda o skončení smlouvy ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti číslo: 0254/22-535/33200/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (Oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (Povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ – poř. 
č. 80. 

 

Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy č. 28008–0000-00 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností  
T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, zastoupenou Ing. Jiřím Márou. 
Předmět smlouvy: akce „INSCZ 86005 Klatovy – I. etapa“ – poř. č. 81. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a 
Martinou Searles, Klatovy. 

Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostor čp. 9/IV, Klatovy poř. č. 82. 

 

Smlouva o spolupráci při vybudování přípojek vodovodu a kanalizace mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem. 
Předmět smlouvy: připojení nemovitosti při výstavbě přípojek vodovodu a kanalizace 
v Dehtíně – poř. č. 83.  

 

Smlouva o spolupráci při vybudování přípojky kanalizace mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem. 
Předmět smlouvy: připojení nemovitosti při výstavbě přípojky kanalizace v Dehtíně – poř.  
č. 84. 
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Smlouva o spolupráci při vybudování přípojky vodovodu mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem. 
Předmět smlouvy: připojení nemovitosti při výstavbě přípojky vodovodu v Dehtíně – poř.  
č. 85.  

 

Smlouva o poskytování servisních služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a FRP Services, s.r.o. Příbram, zastoupena Lukášem 
Bartůňkem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: přenos dat prostřednictvím modulárního el. systému „FIREPORT“ – poř.  
č. 86. 

 

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (provozovatel) a OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, z.s., zastoupený Janou Špankovou (OSA). 
Předmět smlouvy: provozování audiovizuálního záznamu na veřejně přístupných místech – 

poř. č. 87.    

 

Smlouva o výpůjčce č. 6/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, zastoupené 
ředitelem Mgr. Michalem Kampem (půjčitel).  
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 88.  

 

Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (správce). 
Předmět smlouvy: akce „Přeložka parovodu DN 150 v Gorkého ulici v Klatovech“ – poř.  
č. 89. 

 

Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 30.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené  
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Lesy města Klatov, s.r.o., 
zastoupené jednatelem Ing. Rudolfem Koldinským (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. III smlouvy – poř. č. 90. 

 

Smlouva o výpůjčce na skleněné předměty uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou  

a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy, zastoupené ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem.  
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů pro výstavu „Stříbřené poklady lidové zbožnosti“ – 

poř. č. 91. 
 

Smlouva o výpůjčce na skleněné předměty uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupené 
správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou  
a Národním muzeem Praha, zastoupené ředitelem historického muzea Mgr. PhD. Markem 
Junkem.  

Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů pro výstavu „Stříbřené poklady lidové zbožnosti“ – 

poř. č. 92. 
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Bod č. 160/6 

Rada města vzala na vědomí zprávu Šumavských vodovodů a kanalizací, a.s., o provozování 
vodovodu a kanalizace města Klatovy za r. 2018. 
 

Bod č. 161/6 
1. Rada města schválila nominaci města Klatovy na člena Rady Svazu měst a obcí České 

republiky. 

2. Rada města ustanovila p. Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. 23.04.1964, zástupcem města ve Svazu 
měst a obcí České republiky. Pan Mgr. Rudolf Salvetr může pověřit zastupováním města ve 
Svazu města a obcí České republiky i jinou osobu.  

 

Bod č. 162/6 

Rada města neschválila Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice finanční příspěvek na 

zajištění péče pro jejich občany. 

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 163/6 

Rada města schválila memorandum k podpoře rozvoje klatovské nemocnice.  
 

Bod č. 164/6 

Rada města schválila společnosti Gemini 99, s.r.o. Plzeň poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
10.000 Kč na překlad dokumentu „Člověk z ráje“ do francouzštiny.    

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 165/6 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
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6109ala   

 

 

 

 

 Bod č. 166/7 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 167/7 

1. Rada města doporučila ZM schválit dar pp. č. 3405/78, 3405/79, 3405/80, 3405/81, 3405/82, 
3405/83, 3405/85, 3405/86, 3405/28, 3405/88, 3405/90, 3405/91, 3405/93, 3405/94, 

3405/95, 3405/96, 3405/97, 3405/98, 3405/99, 3405/100, 3405/101, 3405/102, 3405/103, 

3405/104, 3405/105, 3405/107, 3405/89, 3405/92, díl „a“ pp. č. 3405/2, díl „e“ pp. č. 
3405/2, díl „c“ pp. č. 3405/2 o celkové výměře 1 249 m2 v k. ú. Klatovy dle geometrického 
plánu č. 6637-2081/2018 do majetku města od Plzeňského kraje, ve správě SÚSPK. 

 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit dar obecních pp. č. 3412/13, 3412/15, 3626/7, dílu „b“ 
pp. č. 3412/8 o celkové výměře 76 m2 v k. ú. Klatovy dle geometrického plánu č. 6637-

2081/2018 do majetku Plzeňského kraje a správy SÚSPK. 
 

3. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku pp. č. 133/11 v k. ú. Luby  
 o výměře 37 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do 

majetku města.  
 

4. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků část pp. č. 98/14 o výměře cca 12 m2  

 v k. ú. Luby ve vlastnictví  a , , 339 01 Klatovy za část   
98/10 pp. č. o výměře cca 45 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy za ceny obvyklé, 
s finančním doplatkem ve prospěch města výši 16.500,00 Kč. 

 

5. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 1260/1 a 1261 o celkové 
výměře cca 800 m2 v k. ú. Klatovy , , Klatovy .  

 

6. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3409/27 o výměře cca 15 m2 

v k. ú. Klatovy manželům  a , , Klatovy .  

 

7. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemků a schválila pronájem pp. č. 84, 85, 
86/3 o celkové výměře 1 461 m2 v k. ú. Otín u Točníku za cenu 5.000,00 Kč/ha/rok + 
inflace,  tj. 730,50 Kč/rok + zákonná inflace pro . , , 339 01 
Klatovy na dobu určitou 5 let  od 01.07.2019 do 30.06.2024. 

 Rada města uložila ORM jednat s žadatelkou o podmínkách OV vč. revitalizace. 

  

8. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej a schválila výpůjčku stp. č. 184 a pp. č. 128/2 
o celkové výměře 587 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov pro MS Hájek Štěpánovice, Dehtín 
22, 339 01 Klatovy na dobu určitou 10 let, od 01.05.2019 do 30.04.2029. 

 

9. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 3760/2 v k. ú. Klatovy o výměře cca  
 40 m2 Ing.  a Bc. , , Klatovy  na dobu 

neurčitou pro zřízení vjezdu na pp. č. 3762/10 v k. ú. Klatovy. 

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. dubna 2019 
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10. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
do chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v Macharově ulici na pp. č. 3527/1 
v k. ú. Klatovy za účelem zřízení nového vjezdu na pp. č. 1423/14 v k. ú. Klatovy u RD čp. 
349/III.  

 

11. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  
 a stavbu: „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ na uložení nového kabelu NN 
 v obecních pp. č. 3466/2, 3466/3 a 3466/4 v k. ú. Klatovy – vozovce a chodnících 
 v Dragounské ulici dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
 do chráněné komunikace – chodníků  ze zámkové dlažby a vozovky z živice 
 v Dragounské  ulici na pp. č. 3466/2, 3466/3 a 3466/4 v k. ú. Klatovy za účelem realizace 
 akce: „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“. 

 c) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 3466/2, 3466/3  

   a 3466/4 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, 

 Dragounská,  parc. č. 1269/2 – NN“ v rozsahu cca 11 bm zemního vedení NN za 

 jednorázovou úhradu  určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku za 
 cca 2.200,00 Kč bez DPH). 

 

12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Klatovy, Masarykova – izolace“ na odizolování objektu na stp. č. 1168/1 v k. ú. 
 Klatovy na obecní pp. č. 3952 v k. ú. Klatovy – chodníku v Masarykově ulici dle 
 předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
 do chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v Masarykově ulici na pp. č. 
 3952 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „Klatovy, Masarykova – izolace“. 

 

13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Klatovy, Školní čp. 403/IV – svislá izolace“ na odizolování bytového domu čp. 
 403/IV na obecní pp. č. 525/7 v k. ú. Klatovy – chodníku u vchodu do domu ve Školní 
 ulici  dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 

do chráněné komunikace – asfaltového chodníku u vchodu do domu čp. 403/IV ve Školní 
ulici na pp. č. 525/7 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „Klatovy, Školní čp. 
403/IV – svislá izolace“. 

 

14. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Klatovy, Měchurova ulice čp. 372/II –  oprava přípojek“ na obecní pp. č. 2771/8  
 v k. ú. Klatovy – asfaltového chodníku dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 

 do chráněné komunikace – asfaltového chodníku v Měchurově ulici na pp. č. 2771/8  

 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „Klatovy, Měchurova ulice čp. 372/II –  oprava 

přípojek“. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 168/7 
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Odstraňování havarijních stavů  
a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na akci „Oprava střešní krytiny objektu VS 6 – 

Klatovy“. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 169/7 

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 

potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765" formou zveřejnění na profilu zadavatele, na 
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy dodavatelům 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) 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  

 Mgr. Vítězslav Šklebený      

 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 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 

7.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, 
Tolstého 765" do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 5 mil. Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 170/7 

1. Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou, Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
z dubna 2019. 

 

2.  Rada města doporučila ZM schválit Projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ z dubna 2019. 
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3.  Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ v roce 2020 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 
15,62 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu 

SFRB – Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 
 

4.  Rada města doporučila ZM schválit dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných. 

  

5.  Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu, stanoveném 
poskytovatelem dotace.  

 

6.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce “Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa – PD“ do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 475.000,00 Kč.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 171/7 

Rada města rozhodla o podání Žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka, úprava rekreačního 
lesa – přístupová cesta“ a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 30.04.2019.   
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 172/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.04.2019. 

 

Bod č. 173/7 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákon č. 134/2016 Sb., k projektu Oprava povrchu MK 

Čapkova, Machníkova v Klatovech. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího 
řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, Mochtín 339 01, IČ 02877155. 

 

2. Rada města uložila starostovi ukončit řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za 
cenu 1.757.194,55 Kč bez DPH, 2.126.206 Kč vč. DPH.  

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 174/7   

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 šaten a zázemí 
na zimním stadionu v Klatovech“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům 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 
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a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 26.04.2019 od 10:00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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. Pavel Kaňák 

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6. Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky.  

 

7. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním 
stadionu v Klatovech“ do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 5.200.000,00 Kč.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 175/7 

1. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat 

závěrečný účet města za rok 2018 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady 
města a finančního výboru ZM 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 31.12.2018. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018  
 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 70.628.276,79 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření 
minulých let a v činnosti hospodářské (ve výši 14.560.398,44 Kč) ve výši 6.589.028,06 Kč 
na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části  

 (7.971.370,38 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 176/7 

1. Rada města projednala odkup a souhlasila s odkoupením II. kazety III. etapy skládky 

 Štěpánovice. 
 

2. Rada města doporučila starostovi města hlasovat na valné hromadě společnosti Odpadové 
hospodářství Klatovy, s. r. o. pro schválení rozdělení zisku OHK z předchozích období  
a vyplacení podílu města Klatovy na zisku ve výši 99 %. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                 p. Ing. L. Hošek 

                 pí Mgr. R. Šustrová 
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Bod č. 177/7 

Rada města doporučila ZM schválit zřízení nového peněžního fondu města „Vodovod a kanalizace 
Dehtín“. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 178/7 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 179/7 

Rada města schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekty: 

a) „Avon pochod Klatovy 2019“ ve výši 30.000 Kč,  

b) „Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2019“ ve výši 60.000 Kč,  

c) „Tiskárna pro informační centrum v Klatovech“ ve výši 5.000 Kč.  

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 180/7 

1. Rada města uložila odboru výstavby a územního plánování předložit návrh změny č. 1 ÚP 

Klatovy k vydání ZM 23.04.2019. 

2. Rada města doporučila ZM vydat změnu č.1ÚP Klatovy formou opatření obecné povahy. 
        Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík 

 

Bod č. 181/7 

Rada města vzala na vědomí zprávu společnosti HOFÍREK CONSULTING, personálně 
poradenská kancelář. 
 

Bod č. 182/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 08.04.2019 

 

Bod č. 183/7 

Rada města doporučila ZM:  

a) zrušit Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města k 01.10.2019, 

b) nabídnout prodej bytů v domě 132/V, Hálkova ul., nájemcům za podmínek dle Zásad  
 platných do 30.09.2019, pokud bude žádost o prodej podána do 31.12.2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

                 pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 184/7 

Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory č. 3/2019 z 08.04.2019 a přijala 
následující závěry: 

a) schválila uzavření nájemní smlouvy s pí  na nebytový prostor 
v č.p. , , účel nájmu – dílna, 

b) schválila ukončení nájemní smlouvy z nebytového prostoru v č.p. ,  
, Klatovy, nájemce pí , dohodou k 30.04.2019, 

c) schválila ukončení nájemní smlouvy z nebytového prostoru v č.p. , , 
Klatovy I, nájemce pí , dohodou k 30.04.2019, 

d) neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor 174/I, Plánická, 
Klatovy (kostel sv. Vavřince), nájemce Galerie Klatovy/Klenová. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 185/7 

Rada města schválila čerpání fondu investic Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 na výměnu 
oken v MŠ Národních mučedníků – 4. etapa ve výši 661tis. Kč.  
        Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 186/7 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc březen 2019. 
 

Bod č. 187/7  

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o výpůjčce exponátů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (zapůjčitel) a Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut, Germany (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: zapůjčení skleněných předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 93. 

 

Dodatek č. 17 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. Mirom Rathouským (pojišťovna). 
Předmět dodatku: změna bodu 2.1. a 3.1. smlouvy – poř. č. 94. 

 

Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městským kulturním 
střediskem Klatovy, zastoupené Ing. Věrou Schmidovou (pronajímatel) a M&P Catering, s.r.o. 
Praha, zastoupená jednatelem Martinem Maškem (nájemce) za účasti města Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem. 
Předmět dodatku: pronájem nebyt. prostor – poř. č. 95. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene a o zrušení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena 
GridServices, s.r.o., zastoupena Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatov – Luby II. Etapa, číslo stavby: 7700071879“  – poř.  
č. 96. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností Senergos, a.s., Ostopovice (budoucí 
oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce: „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ č. IV-12-

0014573/VB/001 – poř. č. 97. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou  
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupena jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a Xuan Hai Vu, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor v Pražské ul. čp. 23, Klatovy I – poř. č. 98. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupena jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Janem Česákem, Habartice 

(nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor v Habarticích bez čp – poř. č. 99. 
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Dohoda o užívání technologické části SCZT Podhůrčí III. etapa mezi městem Klatovy (vlastník)  
a Klatovskou teplárnou a.s. (žadatel o licenci). 
Předmět dohody: užívání technologické části SCZT v Podhůrčí – poř. č. 100. 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(kupující) a společností Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., zastoupena ředitelem Antonínem  
Trefancem (prodávající). 
Předmět smlouvy: výkup pozemků a objektů v k.ú. Luby – poř. č. 101. 

 

Dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(Smluvní partner) a T-Mobile Czech Republic a.s., zastoupena Ing. Pavlem Lutovským (TMCZ). 
Předmět dodatku: změna sazby pevných telefonních linek – poř. č. 102. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Václavem Vondráčkem a SJM Vondráček Václav  
a Vondráčková Eva, Sobětice čp. 17 (povinná). 
Předmět smlouvy:  zřízení věcného břemene v k.ú. Sobětice – poř. č. 103. 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107821-000-00 mezi městem  
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a T-Mobile  

Czech Republic a.s. Praha, zastoupena Mgr. Jiřím Márou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: uložení pozemní komunikační sítě – poř. č. 104. 

 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Klárou 
Vaníkovou, Hrádek – Nová Huť. 
Předmět smlouvy: prodloužení vodovodu ve Štěpánovicích – poř. č. 105.  

 

Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupena 
jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou a Filipem Marko, Točník (nájemce). 
Předmět dodatku: hudební produkce - 106. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  GasNet, s.r.o., zastoupena 
společností Grid Servic, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „PREL A, přeložka plynovodu, Klatovy“ – poř. č. 107.  

 

 

Bod č. 188/7 

Rada města schválila předloženým žadatelům poskytnout dotaci na pravidelnou činnost dětí a 
mládeže. Výše příspěvku činí 775 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada 
města ZM ke schválení.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

                pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 189/7 

Rada města schválila program zasedání ZM konané 23.04.2019. 
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Bod č. 190/7 

Rada města rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení míst ředitelů škol - ZŠ Klatovy, 
Plánická ul. 194 a Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 191/7 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust 
             starosta města                         místostarosta                                            

  

      

    Ing. Martin Kříž  

         místostarosta                                            
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6109ala   

 

 

 

 

 Bod č. 192/8 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 193/8 

Rada města neschválila pacht pozemků pp. č. 1169 a 1170 v k. ú. Luby o výměře 8 494 m2 

společnosti Český Real a. s., U Lužického semináře 97/18, Praha a uložila ORM a OŽP zahájit se 
společností řízení dle diskuse.          

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 194/8 
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektu „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III, Klatovy“, rozhodla o podání nové žádosti o dotaci 
v rámci vyhlášené 78. výzvy IROP na tuto akci a uložila ORM zajistit podání žádosti do konce 

května 2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 195/8 
1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 3.000.000,00 Kč od Plzeňského kraje 

z programu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Rekonstrukce šaten a zázemí na ZS v Klatovech“. 

 

2. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 277.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2019“ k projektu s názvem „Klatovy, 
ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše čp. 1/IV - II. etapa“. 

 

3. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2019“ k projektu s názvem „Klatovy, 
nám. Míru, radnice čp. 62/I - II. etapa“. 

 Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I –  

 II. etapa“ do rozpočtu města s částkou 500.000,00 Kč. 
 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2019“ k projektu s názvem „Klatovy, 
ul. Václavská, městský dům“. 

 

5. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 340.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 
2019“ k projektu s názvem „Rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty u KD Klatovy“. 

 Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty  
 u KD Klatovy“ do rozpočtu města s částkou 500.000,00 Kč. 
   

6. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 1.000.000,00 Kč od Plzeňského kraje 

z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ k projektu s názvem 
„Revitalizace atletického tartanového oválu – ZŠ Plánická, Klatovy“. 

USNESENÍ č. 8 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. května 2019 
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 Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Revitalizace atletického tartanového oválu 

– ZŠ Plánická, Klatovy“ do rozpočtu města s částkou 3.600.000,00 Kč a příspěvkem ZŠ 
Plánická Klatovy ve výši 500.000,00 Kč. 

 

7. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 – Projekty obcí“ k projektu 

s názvem „Dětské hřiště Tupadly“. 
 Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Dětské hřiště Tupadly“ do rozpočtu města 

s částkou 500.000,00 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 196/8 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

IT vybavení – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“. 
  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTOCONT a.s. Hornopolní 
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 04308697. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 3.390.245,00 Kč 
bez DPH, 4.102.196,45 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 197/8 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

Konektivita a připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova“. 
 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTOCONT a.s. Hornopolní 
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 04308697. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 3.749.744,00 Kč 
bez DPH, 4.537.190,24 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 198/8 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

Stavební úpravy – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“. 

  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice 81, 
339 01 Klatovy, IČ: 18236651. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 966.799,00 Kč bez 
DPH, 1.169.827,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 199/8 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

Vybavení do keramické dílny – ZŠ Plánická“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – BVD PECE spol. s r.o., Podlesí 57, 
360 01 Sadov, IČ: 25240340. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 346.425,00 Kč bez 
DPH, 419.174,25 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 200/8 

1. Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek – ZŠ 
Čapkova“. Důvodem zrušení je, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

 

2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: 

Nábytek – ZŠ Čapkova“ formou zveřejněním na profilu zadavatele, úřední desce  
 a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky 
a ke splnění kvalifikace. 

 

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

 

4.  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
 

5.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

a uložila jejím členům zúčastnit se v přepokládaném termínu 23.05.2019 od 10:15 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

6.  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      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 201/8 
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce podle zákona  

č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy 
v Klatovech II“ formou zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku VZ a TEDu. 

 

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 zadávací dokumentaci vč. příloh. 
     

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        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 F. Kocfelda           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

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

 

7.  Rada města uložila HO a ORM předložit RM v předpokládaném termínu 06/2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

Bod č. 202/8 

Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení pro komerční 
využití a spolupráci smluvních stran při propagaci krátkodobých akcí na území města Klatov 
s firmou Ing. Vladimír Vácha na dobu určitou 2 let s účinností od 12.06.2019 do 11.06.2021. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 203/8 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektu Oprava povrchu chodníků a cesty k čp. 
791-795. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo 
Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ 02877155. 
 

 

2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu                

o dílo za cenu 338 870,60 Kč bez DPH, 410 033,42 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
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Bod č. 204/8 

Rada města rozhodla o odmítnutí „Námitek proti kvalifikační dokumentaci“, podaných firmou 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v rámci koncesního řízení k nadlimitní veřejné zakázce – 

koncesi na služby postupem podle části osmé zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ) s názvem 
„Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 205/8 
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 „Revitalizace zahrady MŠ Klatovy 
– Máchova ul.“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových 
stránkách města Klatovy + odesláním písemné výzvy vybraným dodavatelům 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 pro podání nabídek. 
     

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 23.05.2019 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: 
 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       

 Mgr. Jitka Luňáková        

 a uložila jejím členům zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 206/8 

Rada města uložila ředitelce MŠ Studentská dopracovat dle diskuse zprávu týkající se veřejné 
zakázky „Oprava rozvodů vody a kanalizace umývárny a WC – pavilon „A“ MŠ Studentská“.  

Termín: RM 21.05.2019 

       Zodpovídá: pí Mg. J. Luňáková 
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Bod č. 207/8 
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 „Plavecký bazén 
Klatovy – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – I. etapa“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 
344 01 Domažlice, IČ 26352516. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.983.482,00 Kč 
bez DPH, 8.450.013,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 208/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ČOV Klatovy – oprava MN I“. 

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 4.697.548,00 Kč 
bez DPH, 5.684.033,08 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 209/8 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 

podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, náměstí Míru 
63/I – výměna plynových kotlů ve stávající plynové kotelně“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – GTBC CZ s.r.o., Přeučilova 2696/7, 
155 00 Praha 5, IČ: 24210510. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.864.632,10 Kč 
bez DPH, 3.466.204,84 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 210/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním 
stadionu v Klatovech“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Interiery koupelen s.r.o., Částkova 20,  
326 00 Plzeň, IČ 26318644. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
 a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 5.147.154,00 Kč 
bez DPH, 6.228.056,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 211/8 
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 „Kompaktní komunální 
zametač“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách 

města Klatovy + odesláním písemné výzvy vybraným dodavatelům 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) 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        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Peter Pošefka           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 212/8 
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 „Přeložka parovodu v ulici 

Maxima Gorkého v Klatovech“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům 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 22.05.2019 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: 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Petr Kodeš 

 Petr Šobr      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 213/8 

Rada města schválila Pravidla na pořizování územních studií veřejného prostranství města. 
         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 214/8 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru ze dne 

15.04.2019. 

 

Bod č. 215/8 
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 15.04.2019  

a přijala tyto závěry: 
mimořádné dotace: 

1. Odbor přátel SK Slávia Praha v Klatovech – poskytnutí dotace na úhradu nájmu při konání 
fotbalového turnaje neschválila. 

2. Junák – český skaut, středisko Javor Klatovy – poskytnutí dotace na nákup koberce 

neschválila. 

3. Junák – český skaut, středisko Javor Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši  
 18.000 Kč   na nákup stanu tee-pee.  

4. SK Volejbal Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč na cestovní náklady 
družstvu juniorek v 1. lize. 

5. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy – předložit podrobný rozpočet pořádané 
výstavy. 

6. DIAMOND DANCE Klatovy –  poskytnutí dotace na dopravu neschválila. 

7. TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na úhradu 
cestovních nákladů družstva dospělých ve 2. lize. 

8. TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu – schválila poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč na 

nejvyšší republikové akce v 1. pololetí 2019. 
9. LENOX z.s. – schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč  na ples handicapovaných. 
10. ZŠ Čapkova ul. 126 – schválila poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč na lyžařský kurz. 
11. Klub přátel Klatovska – schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 na zajištění akcí pro 

veřejnost.  
12. Cyklistický klub Angels MTB – schválila poskytnutí dotace ve výši 41.000 Kč na dopravu.   
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Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová     

Bod č. 216/8 

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu projednání a doporučení žádostí na individuální 
kulturní projekty.  
         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

                 pí Ing. I. Žáková 

Bod č. 217/8 

Rada města schválila navýšení početního stavu odboru dopravy o 2 zaměstnance a hospodářského 
odboru o 1 zaměstnance a stanovila tak ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, počet zaměstnanců MěÚ na 133.  
         Zodpovídá: p. Ing. Milan Jarošík 

 

Bod č. 218/8 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 4/19 z 30.04.2019 a přijala následující závěry: 
k bodu 1. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 309, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,  

  , Klatovy s p. , bytem ,  
  Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání  

   na částku 50.000 Kč, 
k bodu 1. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 506, kat. A, 0+1 s příslušenstvím 

  , Klatovy, s p. , bytem , 
  Klatovy, na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení  
  nájemního vztahu bytu č. 516 tamtéž, 

k bodu 2. uložila SNK zaslat nájemci bytu paní . , bytem Klatovy, , 
  výzvu k odstranění závad v bytě; pokud nebudou závady odstraněny do 30 dnů, 
  rozhodla RM o dání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností 
  nájemce, 

 k bodu 3. nedoporučila ZM vyhovět žádosti o prodej bytové jednotky č. 783/13, Jiráskova 
  783/II, Klatovy a prodat nájemci byt za cenu dle Zásad,   

k bodu 4. schválila zvýšení nájemného z bytu ve vlastnictví města od 01.07.2019 

- u existujících i nově uzavíraných nájemních smluv kategorie zvýšení o index 
spotřebitelských cen a životních nákladů za období r. 2013 – 2018 ve výši  

 7,5 %. 

Rada města vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 14, na adrese Klatovy, Prusíkova 484/III 
a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit. 

 

Rada města vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 8, na adrese Klatovy, Suvorovova 692/IV 

a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 219/8 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro:  
 Domov pro seniory Klatovy  

a) věcný investiční dar - 2 ks hydraul. sprchovacích lůžek v celkové hodnotě 100 000 Kč,  
  dárce:  Mgr. Pavel Voráč, Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy,  

   IČ 02720060, 

b) věcný investiční dar - průmyslový bubnový sušič prádla v hodnotě 147 800 Kč,  
  dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ 47675934 

 Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec  
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 a) finanční dar v hodnotě 3000 Kč na financování kulturních a společenských akcí,   
  dárce: Marek Toman, Hlavní 857, 330 26 Tlučná, 
 b) finanční dar v hodnotě 3000 Kč na financování kulturních a společenských akcí,   
  dárce: Jan Toman, Pod Lesem 22, 312 00 Plzeň,  
 

 Klub seniorů v Klatovech  
  finanční dary v celkové hodnotě 1 800 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 schválila v případě finančních darů čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy, 

p.o. dle darovacích smluv.  
         

3. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, p.o. 

na  pořízení následujícího  zařízení:  
 Domov pro seniory Klatovy  

 a) dekontaminační přístroj MEDIVAK, ve výši max. 350 000 Kč vč. DPH – univerzální  
 b) hnětací a šlehací stroj včetně příslušenství, ve výši max. 320 000 Kč vč. DPH,  

 

 Domov pro seniory Újezdec  
 a) dekontaminační přístroj MEDIVAK, ve výši max. 350 000 Kč vč. DPH, 

b) myčka bílého nádobí, ve výši max. 165 000 Kč vč. DPH,  

 

Pečovatelská služba  
 pořízení 3 automobilů pro pečovatelskou službu, ve výši 1.076.452 Kč vč. DPH dle kupní 

smlouvy č. 2/2019, uzavřené na základě výběrového řízení s firmou Auto Nejdl s.r.o., 
Klatovy (předfinancování schváleného projektu „Podpora mobilního týmu Pečovatelské 
služby MěÚSS Klatovy“, který byl vyhlášen MAS Pošumaví a bude ex post financován 
95% z IROPU).  

         Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová  
 

Bod č. 220/8 

Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí žádost 
organizace Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s. a poskytnutí finančních prostředků na akci 

„Lesy českého státu II“ neschválila.  
        Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

Bod č. 221/8 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 3 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Pavlem Kalistou, Radinovy 39, Klatovy (obstaratel).  

Předmět smlouvy: změna čl. III odst. 2. - poř. č. 109. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Plánice, zastoupené starostou 
Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování dotace na služby sociální prevence – poř. č. 110.  
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou, 
zastoupené starostou Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování dotace na služby sociální prevence – poř. č. 111.  
 

Plná moc – město Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem zmocňuje  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem v souvislosti s realizací akce 

 „Silnice I/27 – přeložka Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 112. 
 

Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(první směňující) a Alenou Polívkovou, Plánická 795, Klatovy (druhý směňující).  
Předmět smlouvy: směna pozemků č. 98/19 a 812/3 k.ú. Luby – poř. č. 113. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a Petrem Blahníkem, Pod Hůrkou 504, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 3561/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 114. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a Pavlem Bělouškem, Pod Koníčky 644, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 3561/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 115. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a Pavlem Homolkou, Za Beránkem 764, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 3561/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 116. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkyní 
hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanou Bartošovou (poskytovatel).  
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce cyklotrasy č. 38 u KD Klatovy“ – poř. č. 117. 
 

Smlouva o nájmu pozemku VS 6548001419 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a městem Švihov, zastoupené starostou města  
PaedDr. Václavem Petrusem (nájemce) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 
zastoupenou ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Josefem Hendrychem (pronajímatel). 
Předmět smlouvy: akce „Dehtín, vodovod a kanalizace a „Vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov“ – 

poř. č. 118.  
 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Praha, zastoupená Ing. Františkem Smrčkou a Ing. Václavem Šestákem. 
Předmět smlouvy: „Dehtín – vodovod“ – poř. č. 119. 
 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Praha, zastoupená Ing. Františkem Smrčkou a Ing. Václavem Šestákem. 
Předmět smlouvy: „Dehtín – kanalizace“ – poř. č. 120. 
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Smlouva kupní a smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující nebo obdarovaný) a společností České Radiokomunikace a.s. 
Praha, zastoupená Ing. Vítem Vážanem, generálním ředitelem (prodávající nebo dárce). 
Předmět smlouvy: prodej a dar pozemků v k.ú. Habartice u Obytců – poř. č. 121.  
 

Bod č. 222/8 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy podání žádosti a případné přijetí dotace 
z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých 
aktivit pro rok 2019“. 
        Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 

 

Bod č. 223/8 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Martin Kříž 

             starosta města                         místostarosta                                            
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6109ala   

 

 

 

 

 Bod č. 224/9 

Rada města v působnosti valné hromady spol. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a. s., projednala roční  
účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2018.  

 

Bod č. 225/9 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 226/9 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 500 v k. ú. Sobětice u Klatov o výměře  
 22 m2 za smluvní cenu 400,00 Kč/m2, tj. celkem 8.800,00 Kč panu , , 

 a pro účely vybudování  vjezdu na pozemek schválila výpůjčku.  
 

2. Rada města neschválila pronájem pozemků pro umístění orientačních panelů v ulici V Nuzných 
společnosti OBI Česká republika s. r. o., OBI Market Klatovy, Domažlická 15, 339 01 Klatovy. 

 

3. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 830, 831, 833 o celkové výměře 933 m2 v k. ú. Kydliny na 
dobu neurčitou za celkovou cenu 280,00 Kč/rok + inflace pro , ,  

 . 

 

4. Rada města se seznámila se žádostí na výstavbu dětských hřišť a uložila ORM předložit souhrn 

požadavků na vybudování hřišť ve městě a integrovaných obcí vč. stavu připravenosti a TSMK 
uložila předložit pasport stávajících hřišť vč. dokumentace.  

          

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„RVDSL 1938-C-P-KLTV2509-KLTV1HR-OK (ul. Palackého + Měchurova)“ na uložení 
optických kabelů a osazení pilířů na obecních pp. č. 1/2, 2771/8, 3412/1, 3626/1 v k. ú. Klatovy, 
s podmínkami HO a s realizací v roce 2022 v koordinaci s akcemi města v Palackého ulici. 

  

6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „ BD Wolkerova, Klatovy – horkovodní přípojka“ na uložení horkovodní přípojky 
 pro čp. 411/II na obecní pp. č. 218/6 v k. ú. Klatovy, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
 do chráněné komunikace – parkovací plochy ze zámkové dlažby a asfaltového chodníku  

  u domu čp. 411/II na pp. č. 218/6 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „BD Wolkerova, 

 Klatovy – horkovodní přípojka“. 
 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, Pod Hůrkou – vodovodní přípojka pro zahradu pp. č. 1392/82“ na obecních pp.  

 č. 1392/74, 3516/6 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

8. 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. 3409/32 v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby  

  

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 21. května 2019 
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 a oprav zemního vedení VN  pro akci „Klatovy, Tyršova 46 – VN“ v rozsahu cca 1 bm zemního 

 vedení VN za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku za 
1.000,00 Kč bez DPH). 

 

9. Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení kanalizace KT 250 v délce cca 10 bm 
umístěné na stp. č. 1755 v k. ú. Klatovy zastavěné domem čp. 417/II mezi městem Klatovy jako 
oprávněným z věcného břemene a vlastníky  bytů v domě čp. 417, 418 a 419/II na stp. č. 1755, 
1756 a 1757 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, bezúplatně. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 227/9 

Rada města souhlasila s povolením hornické činnosti dle dokumentace předložené Obvodním 
báňským úřadem pro území krajů Plzeňského a Jihočeského: „Plán otvírky, přípravy a dobývání 
kamenolomu Svrčovec“ a „Souhrnný plán sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene lom 

Svrčovec“ v lomu Svrčovec v dobývacích prostorech Klatovy, Svrčovec a Štěpánovice, do doby 
vytěžení zásob v dobývacím prostoru s podmínkou, že hornická činnost nebude probíhat na 
pozemcích města Klatovy pp. č. 177/1 v k. ú. Štěpánovice u Klatov a pp. č. 1860/23 v k. ú. Klatovy, 
pokud nebudou vyřešeny střety zájmů, tzn., pokud k tomu nebude žadatel majetkoprávně  
a občanskoprávně oprávněn.  
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 228/9 

Rada města vzala na vědomí informace o pronajatých pozemcích, rozhodla o výši nájmu  
10,00 Kč/m2 pro nově uzavírané nájemní smlouvy na pozemky pro nekomerční účely a uložila  
ORM projednat s vybranými nájemci pozemků pro komerční účely úpravu ceny nájemného  
dle návrhu.  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 229/9  

Rada města vzala na vědomí předložený přehled stavebních pozemků ve vlastnictví města pro 
výstavbu rodinných a bytových domů v Klatovech a jeho integrovaných obcích a uložila ORM 
předložit návrh na prodej pozemků. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 230/9 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace – 

umývárny a WC – pavilon „A“ MŠ Studentská“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům 

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       
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a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 07.06.2019 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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 

 Mgr. Jitka Luňáková      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 231/9 

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle 

zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava potrubních rozvodů ZŠ 
Klatovy, Tolstého 765“ vyhlášené 17.04.2019. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

Bod č. 232/9 

Rada města vzala na vědomí informace o rozpracovanosti PD na akci „Výstavba hasičské zbrojnice 
Sobětice“ a rozhodla o projektování dalších stupňů projektové dokumentace podle varianty C 
předložené studie. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 233/9 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2020 Stavba nebo 
rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky 
SDH obcí“ pro rok 2020 na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání 
žádosti v termínu do 14.06.2019.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 234/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 06.05.2019. 

 

Bod č. 235/9 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2019 akci „III/19122 
Klatovy, Gorkého ulice-stavební úpravy“. 
Rada města schválila Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky mezi městem Klatovy 

a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. za předpokladu schválení akce v rozpočtu 

investičních akcí v zastupitelstvu města. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
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Bod č. 236/9 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu Oprava povrchu Klostermannovy ulice.  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 
kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 
Plzeň, IČ 64830551.  

2.  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za 
cenu 447 296,51 Kč bez DPH, 541 228,78 Kč vč. DPH.  

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 237/9 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu Oprava propustku u Klatovského rybářství. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 
kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení Koramex, a.s., Pražská 268, 342 01 Sušice, IČ 
00117366.  

 

2.  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za 
cenu 362 761 Kč bez DPH, 438 941 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 238/9  

1. Rada města doporučila ZM schválit na základě návrhu výběrové komise poskytnutí zápůjčky 
z FRB 5. kolo ve výši 90.000 Kč.  

 

2. Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení 5. kolo zápůjček 
z FRB po schválení ZM. 

 

3. Rada města uložila FO uzavřít s žadatelkou smlouvu o poskytnutí zápůjčky po schválení ZM. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 239/9 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatov, s.r.o. projednala 

rozbory hospodaření a účetní závěru společnosti za rok 2018. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 240/9 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku vozidla pro městskou policii. 

 Rada města se ztotožnila s  výběrem nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka 
zadávacího řízení – Auto Nejdl s.r.o. Klatovy, IČ 47715804. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 333.057,85 bez DPH, 

403.000,00 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 241/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 29.04.2019.  
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Bod č. 242/9 

Rada města schválila Masarykově základní škole, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy realizaci 
projektu OP VVV, č. výzvy 02_18_063 Šablony II. 
        Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 243/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 13.05.2019. 

 

Bod č. 244/9 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben 2019. 
 

Bod č. 245/9 

Rada města schválila Technickým službám města Klatov předložené ceníky pro: 

a) koupaliště vč. sportovního areálu a autokempu  s účinností od 01.06.2019, 

b) krytý plavecký areál vč. plavecké školy  s účinností od 01.09.2019. 

        Zodpovídá: p. P. Pošefka  
 

Bod č. 246/9 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na vydání publikace s pracovním názvem „Karel Polák o Josefu Frantovi 

Šumavském“ do programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019“, případné přijetí 
dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 247/9 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na projekt „Hrajeme si (nejen) s papírem 2019“ do titulu „Mikrogranty pro oblast 
školství a mládeže v roce 2019“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením  
§ 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 248/9 

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 k příkazní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příkazce) a , ,  
(příkazník). 
Předmět smlouvy: FREE WC – poř. č. 122. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou  
Bc. Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 123.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupené starostou  
PaedDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 124.  
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního sytému HELIOS  
Fenix č. F-10-00717 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Asseco Solutions, a.s., zastoupená místopředsedou 
představenstva Ing. Jiřím Hubem.  

Předmět dodatku: rozšíření funkčnosti k propojení se systémem radarů pro měření rychlosti – 

poř. č. 125.   
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , , . 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 126. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,   
(nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 127. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 128. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 129. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 130. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  

(nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 131. 

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,   
(nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 132. 

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 133. 

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností MASO WEST s.r.o., zastoupenou  

jednatelem Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 134. 

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
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Předmět smlouvy: zajištění občerstvení při klatovské pouti – poř. č. 135. 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a , ,  I (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru v čp. 53/IV Klatovy – poř. č. 136. 

 

Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a , , . 
Předmět smlouvy: zajištění pivních slavností – poř. č. 137.  

 

Smlouva o poskytnutí povolení k jednorázovému užití obrazového materiálu č. 190560 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem  Salvetrem (objednatel) a Národním muzeem, 
Praha, zastoupené Mgr. Helenou Medřickou (poskytovatel).  
Předmět smlouvy: jednorázové užití obrazového materiálu sbírkového předmětu – poř. č. 138. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(vypůjčitel) a CZ.NIC, z.s.p.o. Praha, zastoupený výkonným ředitelem Mgr. Ondřejem Filipem, 
MBA, (půjčitel). 
Předmět smlouvy: bezplatná výpůjčka routeru Turris Omnia – poř. č. 139. 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Bc. Josefem 
Bernardem (poskytovatel). 

Předmět smlouvy: projekt „Rekonstrukce šaten a zázemí na ZS v Klatovech“ – poř. č. 140.   

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Bc. Josefem 
Bernardem (poskytovatel). 

Předmět smlouvy: projekt „Revitalizace atletického tartanového oválu – ZŠ Plánická, Klatovy“ –  

poř. č. 141. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou ELEKTROSTAV 
STRAKONICE s.r.o. (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Luby 111 – NN“ – poř. č. 142. 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené  
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a . .  a , 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné užívání pozemku – výpůjčka – poč. ř. 143. 

 

Bod č. 249/9 

1. Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace: 
a) spolku Linka bezpečí, z.s. ve výši 5.000 Kč na provoz, 

b) RNDr. Kateřině Vágnerové ve výši 15.000 Kč na akci „Dětská vědecká konference“. 
2. Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

300.000 Kč pro mužstvo mužů A na nadregionální soutěž divize v r. 2019 – 2020. 

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
                 pí Ing. H. Chalupová  
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Bod č. 250/9 
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí odstoupení  
pí Danuše Auermüllerové, , , 339 01 Klatovy z funkce člena dozorčí 
rady společnosti s tím, že výkon funkce skončí ke dni 31.05.2019 a jako člena dozorčí rady 
společnosti jmenovala p. Petera Pošefku, ,  s účinností od 
01.06.2019. 

 

Bod č. 251/9 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

     

  
     

                                                    Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 
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6109ala   

 

 

 

 

 

 Bod č. 252/10 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
  

Bod č. 253/10 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 3860 o výměře 719 m2  

v k. ú. Klatovy  a , ,  za kupní cenu dle 
znaleckého posudku obvyklou 100,00 Kč/m2, tj. celkem 71.900,00 Kč. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup nemovitosti pp. č. 146 o celkové výměře 7 606 m2  

 v  k. ú. Luby do majetku města od , ,  za cenu 

smluvní ve výši 40,00 Kč/m2, celkem 304.240,00 Kč. 
 

3. 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. 2124/9 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, parc. č. 2124/3 - NN“ v rozsahu cca 69 bm zemního 
vedení NN za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku za 
cca 13.800,00 Kč bez DPH). 

 

4. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 451/1, 455/1, 898/42 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav STL plynovodu a přípojek pro akci „REKO MS Klatovy – Havlíčkova + 2“ 
v rozsahu cca 56 bm STL plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle 
současně platného ceníku za cca 11.200,00 Kč bez DPH). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 254/10 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora péče o pomníky, válečného  

hrobu a pietní místa na území Plzeňského kraje na akci „Renovace válečného hrobu ve Spáleném 
lese“. 
                 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.255/10 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/40/2018/Čer, 
uzavřenou mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o, na akci „Expozice – refektář 
59/I Klatovy – stavební úpravy“. 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 

 

 

USNESENÍ č. 10 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. června 2019 
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Bod č. 256/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zahrady MŠ Klatovy – 

Máchova ul.“ 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské zahrady s.r.o., Pod 

Vodárnou 407, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 29112958. 

 

2. Rada města uložila ředitelce MŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
 a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.060.921,83 Kč bez 
DPH, 1.283.715,41 Kč vč. DPH. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 257/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek – 

ZŠ Čapkova“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, 

627 00 Brno, IČ 46966447. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 209.809,00 Kč bez 
DPH, 253.868,89 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 258/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Přeložka parovodu v ulici Maxima Gorkého 
v Klatovech“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka firmy K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy 2, 

IČ 64833186. 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.787.595,43 Kč bez 
DPH, 2.162.990,47 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 259/10 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace – 

umývárny a WC – pavilon „B“ MŠ Studentská“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

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

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 25.06.2019,10:00 h. jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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 

 Mgr. Jitka Luňáková      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 07/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 260/10 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava potrubních 
rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765" formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům 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) 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    
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 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Mgr. Vítězslav Šklebený      

 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 07/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 261/10 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Dětské hřiště Tupadly“ formou písemné 
výzvy vybraným dodavatelům 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 21.06.2019 od 10:15 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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      

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6. Rada města uložila ORM předložit RM v 07/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 262/10 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace atletického tartanového oválu – 

ZŠ Plánická, Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace. 
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2.   Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění. 

 

3.  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 21.06.2019 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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 

 Mgr. Karel Denk      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 07/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 263/10 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – ul. Maxima Gorkého - 

VODOVOD“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům 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. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková 

 Petr Kodeš       

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 20.06.2019 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: 
 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Petr Kodeš      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 07/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 264/10 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 20.05.2019  

a přijala následující závěry: 
1. Sportovní klub Nevím, poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 

2. Atletika Klatovy, poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 

3. Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 

4. TJ SOKOL Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na letní 
šachový festival, 

5. DIAMOND DANCE Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na 

dopravu na taneční soutěž,  

6. Diecézní charita Plzeň, poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 
7. Snipers Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na dopravu  

 a ubytování závodníků, 
8. Millenium gym, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 7.000 Kč na taneční 

soutěž, 
9. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 6.000 Kč na pořádání výstavy.   
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 265/10 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 27.05.2019. 

 

 

Bod č. 266/10 

1. Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v čp. 6/IV, 
Vídeňská ul., Klatovy s  pí  ke dni 30.06.2019. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp 6/IV, Vídeňská ul., 
Klatovy s pí , , účel užívání – prodejna.   

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 267/10 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov s.r.o. 
a/ vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí ze dne 15.05.2019, 

b/ rozhodla o úpravě dodatku č. 8 k nájemní smlouvě s tím, že z prodaného a nájemcem 

 fakturovaného dřeva bude vyjmuta dřevní hmota, která se k 31.03.2019 nacházela na 
 skládkách, 

c/ uložila jednateli společnosti zpracovat inventuru dřevní hmoty k 31.03.2019.  

         Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

 

Bod č. 268/10 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy prodej služebního vozidla Citroen Berlingo, rok 

pořízení 2007, prostřednictvím autobazaru za cenu obvyklou. 
2. Rada města schválila MěÚSS přijetí finančních darů v celkové hodnotě 11.320,00 Kč pro 

Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy a to na financování kulturních, společenských a 

zájmových akcí pořádaných klubem seniorů. 
 Dárci: členové Klubu seniorů Plánická 208/I, 339 01 Klatovy. 
3. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 

smlouvami. 

         Zodpovídá: pí Bc. Alena Kleinerová  

 

Bod č. 269/10 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Obchodní smlouva č. 128891/19 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Praha, 

zastoupena Milanem Kozlíkem. 
Předmět smlouvy: akce: Avon pochod Klatovy – poř. č. 144.  

 

Obchodní smlouva č. 128893/19 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Praha, 

zastoupena Milanem Kozlíkem. 
Předmět smlouvy: akce: Avon pochod Klatovy – poř. č. 145.  

 

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOP_01_4121522251 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena Ing. 
Zdeňkem Burešem (provozovatel). 
Předmět smlouvy: zřízení přípojného odběrného el. zařízení – poř. č. 146.  

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/40/2018/Čer mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby s.r.o. Nýrsko, zastoupena 
jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1 a 5.2. – poř. č. 147. 
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Ing. Lubomírem 
Klajsnerem, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Vodovod a kanalizace – Dehtín“ – poř. č. 148. 
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana  
pro oblast kultury a památkové péče Ing. Vladislavem Vilímcem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: akce „oprava a nátěr oken v I. a II. NP Vlastivědného muzea“ – poř. č. 149. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana  
pro oblast kultury a památkové péče Ing. Vladislavem Vilímcem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: akce „restaurování 11 ks původních svítidel v interiéru radnice čp. 62/I“ – poř.  
č. 150 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupená společností Energetická montážní  
společnost Liberec, s.r.o., zastoupena Vojtěchem Benešem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Tyršova 46 – NN“ – poř. č. 151. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupena firmou Senergos, 
Ostopovice, zastoupená Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, zahrádky Harfa p.č. 2771, 2272 – NN “ – poř. č. 152.  
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupena společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., 
zastoupena jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – parc. č. 2124/3-NN“ “ – poř. č. 153. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností 
GridServices, s.r.o., zastoupena Petrou Bulínovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Havlíčkova + 2, číslo stavby: 7700100662“ “ – poř. 
č. 154. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (přejímající) a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje,  
zastoupený brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem (předávající). 
Předmět smlouvy: člun gumový nafukovací, plastová lavice“ – poř. č. 155. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena  
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň, zastoupena Romanou Peškovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Zařízení distribuční soustavy“ – poř. č. 156. 

 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 01/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze,  

zastoupenou rektorem prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem CSc. (půjčitel). 
Předmět smlouvy: vypůjčení předmětů na výstavu „Sklo nebo život“ – poř. č. 157. 
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Smlouva o technické podpoře mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem  

Salvetrem (objednatel) a společností INIT technology s.r.o. Uherské Hradiště, zastoupenou  
Ing. Radkem Černobilou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění servisní a poradenské podpory  – poř. č. 158. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(prodávající) a Pavlem Vítovcem a Jiřím Vítovcem, Klatovy (kupující).  
Předmět smlouvy: prodej pozemku 1927/44 k.ú. Klatovy  – poř. č. 159. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(prodávající) a Petrem Nejdlem, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: prodej pozemku 1927/43 k.ú. Klatovy  – poř. č. 160. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené  
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pavlem Smitalem, Chaloupky 384, 

(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2594/13 k.ú. Klatovy “ – poř. č. 161. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou Václavem  
Černým (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence  – poř. č. 162. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Měčín, zastoupené starostou Stanislavem  
Skalou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 163. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec, zastoupenou starostkou Alenou  
Václavíčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 164. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Vrhaveč, zastoupenou starostou Rostislavem 
Doležalem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 165. 

 

 

Bod č. 270/10 

Rada města vyhlásila výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/jednatel (ředitelka/jednatelka) 
Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. 
 

 

Bod č. 271/10 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. schválila smlouvy  
o výkonu funkce členů statutárních orgánů společnosti. 
       Zodpovídá: p. Ing. Petr Beránek 
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Bod č. 272/10 

Rada města uložila HO předložit aktualizovaný plán rekonstrukcí městských komunikací s ohledem 

na koordinaci se správci sítí.  
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 273/10 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

   

 

 

       

                                                    Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 
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1109ala   

 

 

 

 

 

 Bod č. 274/11 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
  

Bod č. 275/11 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/12/2018/Ko, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň na akci „Vodovod  

 a kanalizace Klatovy - Točník“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  
 

2. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 3 k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č.  276/11 

1. Rada města vzala na vědomí informace ohledně „Koncepce revitalizace parku Vodojem – 

Husovy sady v Klatovech“. 

 

2. Rada města uložila ORM vyzvat ke zpracování koncepce firmy Ing. arch. Josef Černý, Klatovy  

a Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., Valtice. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 277/11 

1. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 22.100,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Ochrana přírody 2019“ k projektu s názvem „Ošetření památného stromu – 

Štěpánovická lípa“ a doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města s částkou 
33.000,00 Kč. 

 

2. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 16.100,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Ochrana přírody 2019“ k projektu s názvem „Ošetření památného stromu – Dub 

v Klatovech“ a doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města s částkou 24.000,00 Kč. 
 

3. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 18.500,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Ochrana přírody 2019“ k projektu s názvem „Ošetření památného stromu – Javor  

u klatovské pošty“ a doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města s částkou 
23.000,00 Kč. 

 

4. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 20.500,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Ochrana přírody 2019“ k projektu s názvem „Ošetření památného stromu – Dub u 

Pazderny, Klatovy“ a doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města s částkou 
26.000,00 Kč. 

 

5. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 212.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ 
k projektu s názvem „Věcné vybavení pro JSDHO Tajanov, Dehtín, Tupady, Habartice, Klatovy, 

USNESENÍ č. 11 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. června 2019 
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Střeziměř, Točník a Štěpánovice“ a doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města 
s částkou 212.000,00 Kč. 

 

6. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 1.250.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 
2019“ k projektu s názvem „Metropolitní síť Klatovy – VII. etapa“ a doporučila ZM schválit 
zařazení akce do rozpočtu města s částkou 2.500.000,00 Kč. 

 

7. Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 120.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ 
k projektu s názvem „Oprava střešní krytiny výměníkové stanice VS 6 - Klatovy“ a doporučila 
ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města s částkou 240.000,00 Kč. 

 

8. Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 
2019“ k projektu s názvem „Beňovy – vodovod a kanalizace“. 

 

9. Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora protipovodňových opatření 2019“ k projektu s názvem „Protipovodňové 
opatření – Luby“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 278/11 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Digitalizace a modernizace kin na akci 

„Modernizace kina Šumava v Klatovech“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 
28.06.2019. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                 pí Ing. V. Schmidová 

Bod č. 279/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace – 

umývárny a WC – pavilon „A“ MŠ Studentská“. 
 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební společnost s.r.o., 
K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ: 26357534. 

 

2.  Rada města uložila ředitelce MŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.056.000,00 Kč bez 
DPH, 1.277.760,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 280/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky podle 
zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Kompaktní komunální 
zametač“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – A-TEC servis s.r.o., Příborská 2320, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25357069. 
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2.  Rada města uložila řediteli TSMK ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 4.195.000,00 Kč bez 
DPH, 5.075.950,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  p. P. Pošefka 

Bod č. 281/11 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Černá věž – požárně bezpečnostní řešení“ formou 

zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné 
výzvy vybraným dodavatelům 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 7/2019 jejího zasedání v kanceláři 
vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace 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 

 Ing. Věra Schmidová     

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 07–08/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 282/11  
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby podle 

zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování strategických 
dokumentů pro město Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + na portálu poskytovatele dotace. 

 

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

 Ing. Jiří Pohanka  
 Mgr. Jaromír Veselý 

 Bc. Vlasta Komaňská 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 pro dílčí část VZ č. 1 František Kocfelda 

 pro dílčí část VZ č. 2 Peter Pošefka 

 pro dílčí část VZ č. 3 Ing. Alena Kunešová 

 pro dílčí část VZ č. 4 Ing. Rostislav Klemsa   

 pro dílčí část VZ č. 5 Ing. Libor Hošek       

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 20.08.2019 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová, p. F. Kocfelda, 

  Ing. A. Kunešová, p. Ing. L. Hošek, 
  Ing. R. Klemsa, p. P. Pošefka,  
  Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 283/11 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III, Klatovy“ formou zveřejnění na 
profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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  
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 Pavel Strolený  

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Bc. Vlasta Komaňská 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík  
 Ing. Jiřina Adámková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 20.08.2019 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 284/11 

1.  Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze 100. výzvy OPŽP na projekt 
„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“. 

 

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

 

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

5.  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. 

 

6.  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  
 Luděk Černík  
 Ing. Jiřina Adámková        

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 20.08.2019 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 285/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.06.2019. 

 

 

Bod č. 286/11 

1.  Rada města schválila aktualizaci závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací 
města pro rok 2019 následujícím způsobem: 

 a) objem prostředků na platy pro rok 2019, 
 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2019. 

2. Rada města schválila pro rok 2019 upravené Plány hospodaření u příspěvkových organizací  
města: Městská knihovna, Městský ústav sociálních služeb, ZŠ Tolstého, ZŠ Čapkova.  

 

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 287/11 

Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy pro rok 2019 nezávislým 
auditorem Ing. Davidem Vičarem a uzavření Dodatku smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 
města. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 288/11 

Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2019 do 30.06.2020. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 289/11 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 04/2019. 
2.  Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí dotace z Fondu dotací: 
 a) BK Klatovy na pořádání Easter Cupu a Mistrovství ČR veteránů 2019 ve výši 250.000 Kč, 

 c) Tělocvičné jednotě Sokol Klatovy na rekonstrukci centrální plynové kotelny v objektu 

 sokolovny v Klatovech ve výši 400.000 Kč, 

d) Oblastní charitě Klatovy na rekonstrukci protipožární ochrany Domova pokojného stáří ve 
     Václavské ul. ve výši 150.000 Kč. 

3. Rada města schválila poskytnutí dotace z Fondu dotací: 
a) Římskokatolické farnosti Plánice na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech ve výši 

50.000 Kč, 

b) Klubu českých turistů, odbor Klatovy, na zajištění pochodu Klatovský karafiát pro r. 2020-

2021 ve výši 50.000 Kč (25.000/rok), 
c) Mgr. M. Zámečníkové na činnost dětí  plaveckého oddílu ve výši 31.000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

  pí J. Koželuhová 

  pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 290/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 13.06.2019. 

 

 

Bod č. 291/11 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku v lokalitě PZ Čertovka takto:  
 a) části pp. č. 2615/13 o výměře cca 3 385 m2 společnosti MS drilling s. r. o., Pod Hůrkou 607, 
  Klatovy za cenu obvyklou 320,00 Kč/m2, tj. celkem cca 1.083.200,00 Kč bez DPH, 
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b) části pp. č. 2615/13 o výměře cca 2 100 m2 společnosti Edolo s. r. o., Dr. Sedláka 937,  

Klatovy za cenu obvyklou 320,00 Kč/m2, tj. celkem cca 672.000,00 Kč bez DPH, 

c) části pp. č. 2615/13 o výměře cca 2 100 m2 společnosti EKOINTERIER s. r. o., Dr. Sedláka 
763, Klatovy za cenu obvyklou  320,00 Kč/m2, tj. celkem cca 672.000,00 Kč bez DPH, 

d) části pp. č. 2615/13 o výměře cca 1 334 m2 do podílového spoluvlastnictví společností  
 MS drilling s. r. o., Pod Hůrkou 607, p. Klatovy, Edolo s. r. o., Dr. Sedláka 937, Klatovy  
 a EKOINTERIER s. r. o., Dr. Sedláka 763, Klatovy za cenu smluvní 200,00 Kč/m2, tj. celkem 

3 x 88.933,33 = cca 266.800,00 Kč bez DPH. 
  

Úkon bude zajištěn uzavřením smluv o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady zálohy ve výši 
1/3 z kupní ceny bez DPH v platné výši před podpisem těchto smluv s jednotlivými investory. 
 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3405/12 o výměře cca 61 m2 v k. 

ú. Klatovy vlastníku objektu čp. 506/II., firmě Klatovské reality s. r. o., Karla Kryla 2679/7, 

Praha 5, za cenu 1.540,00 Kč/m2, tj. celkem cca 93.940,00 Kč bez DPH, s podmínkou přeložky 
stávajících inženýrských sítí v rámci výstavby terasy. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 4045/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. 
Klatovy majitelům sousedních nemovitostí manželům .  a . , 

,  za cenu smluvní 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 40.000,00 Kč 

bez DPH. 

 

4. a) Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 698/24 o výměře cca 30 m2  

  v k. ú.  Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí , , 
  za cenu cca 16.500,00 Kč bez DPH. 

  

b) Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 698/24 o výměře cca 257 m2 v k. ú. 
 Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí , , . za 

 cenu 50,00 Kč/m2/rok + inflace, na dobu neurčitou, s možností oplocení pozemku.  
 

5. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 971/18 o výměře 66 m2 v k. ú. Klatovy 
majitelce sousedních nemovitostí , , , za cenu  

administrativní (smluvní) 970,00 Kč/m2, tj. celkem 64.020,00 Kč bez DPH. 

 

6. a)  Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí – stp. č. 2141/1 v k. ú.        

 Klatovy o výměře 19 m2 vč. stavby řadové garáže výběrovým řízením, s vyvolávací  
 cenou ve výši 190.000,00 Kč bez DPH. 

  

 b) Rada města rozhodla o výši jednotlivých kroků pro navyšování ceny pro prodej stp. č.   
 2141/1 vč. stavby řadové garáže v k. ú. Klatovy 1.000,00 Kč. 

  

 c)  Rada města jmenovala komisi pro výběrová řízení ve složení: 
  předseda: Ing. Václav Chroust 
  místopředseda: Ing. Martin Kříž 

 členové: Ing. Daniela Pleskotová, Mgr. Radka Šustrová, Ing. Jaroslava Kudrnková. 

 

7. Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 13.12.2016 a schválit  prodej hrobového zařízení 
č. 60, odd. V na hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech formou výběrového řízení,  

 s vyvolávací cenou ve výši 50.000,00 Kč bez DPH. 
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8. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 112/16 o výměře 24 m2 v k. 

ú. Vícenice u Klatov , ,  za cenu obvyklou 25,00 
Kč/m2, tj. celkem za 600,00 Kč bez DPH. 

 

9. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku pp. č. 792/12 v k. ú. Habartice u 
Obytců o výměře 153 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov 
do majetku města. 

 

10. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 420/26 o výměře 16 m2  

 a části obecního pozemku pp. č. 824/6 o výměře cca 12 m2 vše v k. ú. Luby manželům  
 .  a . , ,  za cenu obvyklou 1.000,00 

Kč/m2 u pozemku pp. č. 420/26 a za cenu obvyklou 250,00 Kč/m2 u části pozemku pp. č. 824/6 , 
tj. celkem za cca 19.000,00 Kč bez DPH. 

 

11. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup veřejných otočných hodin s reklamní plochou 
umístěných na pozemku pp. č. 4249 v k. ú. Klatovy za cenu 33.000,00 Kč bez DPH, vč. 2 ks 
náhradních plexiskel, do majetku města od firmy Ekonomické služby – BH spol. s r. o., U sv. 

Markéty 214, 386 01 Strakonice.  
 

12. Rada města rozhodla o pachtu pozemků pp. č. 723 a 862 v k. ú. Kydliny o výměře 4 573 m2 za 

cenu 1.372,00 Kč/rok + inflace, na dobu neurčitou , , 339 01 
Klatovy. 

 

13. Rada města rozhodla o pronájmu části obecního pozemku pp. č. 126/1 v k. ú. Tajanov  
 u Tupadel o výměře cca 333 m2 za cenu 10,00 Kč/m2/rok, tj.  celkem 3.330,00 Kč/rok + inflace 

na dobu neurčitou  a , obě bytem , . 
 

 

14. a) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 2746/13 o výměře cca 115 m2 v k. ú. Klatovy 

 manželům  a , , . 

 

 b) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 2746/13 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Klatovy panu 

 , , . 
  

15. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
 „REKO MS Klatovy – Za Tratí – II. etapa – stavební úpravy STL plynovodu a přípojek“ na 
 rekonstrukci STL plynovodu DN 200 a přípojek v obecních pp. č. 3454/2, 3457/2, 3459, 

 3458/2, 3462/2, 3463/3 v k. ú. Klatovy, s podmínkami HO. 

 a 

 b) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o.  v pozemcích pp. č. 3454/2, 3457/2, 3458/2, 
 3459, 3463/3 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení  

 z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Za 

Tratí – II. etapa“ v rozsahu cca 128 bm plynovodu ve stávající trase a cca 54 bm nového 
plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku 
za cca 20.400,00 Kč bez DPH). 

 

 

           



9 

 

16. Rada města pověřila vedení města jednat s Plzeňským krajem o výkupu nemovitostí 
zemědělského areálu Čertovka. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
      

Bod č. 292/11 

Rada města rozhodla o revokaci usnesení z 07.05.2019 a rozhodla o pachtu pozemků pp. č. 1169 a 
1170 v k. ú. Luby o výměře 8 494 m2 za cenu 2.548,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou pro Český 
Real a. s., U Lužického semináře 97/18, Praha, s podmínkou odstoupení od smlouvy do 6 měsíců 
v případě realizace stavby na uvedených pozemcích a podmínkou rozšíření ochranného 
zatravňovacího pruhu při pěstování kukuřice na 20 m. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č.  293/11 

a)  Rada města se seznámila s požadavky na vybudování hřišť ve městě a integrovaných obcích vč. 
stavu připravenosti a uložila ORM pokračovat v rámci diskuse. 

b)  Rada města uložila ORM provést anketu v sídlišti na Domažlickém předměstí ohledně umístění 
nového hřiště ve vytipovaných lokalitách dle diskuse. 

c)  Rada města uložila TSMK a ORM ověřit umístění herních prvků ve spodní části Hostašových 
sadů. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  p. P. Pošefka 

Bod č. 294/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 10.06.2019 a uložila komisi opětovně projednat umístění stavby prodejny Billa a o záměru 
informovat RM. 

 

Bod č. 295/11 
Rada města rozhodla o zapojení města Klatov do projektu Centra pro komunitní práci západní 
Čechy pod názvem „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
Klatovsku“. 
        Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 296/11 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí MP za měsíc květen 2019. 
 

Bod č. 297/11 

Rada města doporučila ZM schválit prodej: 
a) bytové jednotky č. 411/8, Wolkerova 411/II, Klatovy, 
b) bytové jednotky č. 620/16, Suvorovova 620/IV, Klatovy. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 298/11 

1. Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi T-Mobile Czech Republic, a.s. a 

Policií České republiky na umístění zařízení na stožár na budově čp. 516/III, Klostermannova 

ul., Klatovy. 

2. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 241/IV, Tyršova ul., Klatovy 

pí , účel využití – kadeřnictví. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 299/11 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765: 
a) převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 333.400 Kč, 
b) použití investičního fondu na výstavbu sborovny, kanceláře, archívu a na nákup 

serveru ve výši 333.400 Kč, 
c) zapojení do Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II od 01.09.2019.  
       Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 

 

Bod č. 300/11 

Rada města schválila TSMK bezúplatný provoz půjčovny loděk v Mercandinových sadech.   
        Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 301/11 

Rada města vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 2 dekontaminačních 
přístrojů pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy - Domov pro seniory Klatovy a Domov pro seniory 

Újezdec. Na tuto dodávku byla vybrána firma K6 s.r.o., Zámecká 9, 679 72 Kunštát, IČ 25518241, která 
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.  
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 302/11 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a společností NEGEBU s.r.o. Plzeň (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: restaurování památníku Spálený les v Lubech – poř. č. 166.  
 

Smlouva č. 17/2019 o zajištění uměleckých vystoupení pro pořadatele akce mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a uměleckou agenturou 
RichART Tábor, zastoupenou Richardem Dušákem. 
Předmět smlouvy: koncert v rámci vánočních trhů – poř. č. 167. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou  
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru čp. 6/IV Klatovy – poř. č. 168. 
 

Smlouva číslo: Z_S14_12_8120070424 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou Ing. Zdeňkem  
Burešem (provozovatel). 
Předmět smlouvy: přeložka kabelu v Gorkého ulici – poř. č. 169. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem  
Salvetrem (vlastník) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha, zastoupenou Terezou 

Domorázkovou (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL_1716_C_P_KLTV2218-KLTV1HR_MET – poř. č. 170. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje,  
zastoupené předsedou Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající). 
Předmět smlouvy: změna čl. 2 „Smlouvy“ – poř. č. 171. 
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(kupující) a Sdružením města a obcí Plzeňského kraje, zastoupené předsedou Mgr. Rudolfem  
Salvetrem (prodávající). 
Předmět smlouvy: nákup kontejneru typu AVIA o objemu 11 m3 – poř. č. 172.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene a o zrušení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností 
GridServices, s.r.o., zastoupena Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Luby II. Etapa, číslo stavby 7700071879“ – poř. č. 
173. 

 

Smlouva č. 037/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a agenturou ATRIBUT – středočeská umělecká agentura,  
Mladá Boleslav, zastoupena Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v rámci Vánočních trhů – Petra Černocká, Jiří Pracný – poř.  
č. 174.  
 

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických osob – Kalkulace mezi městem Klatovy,  
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou VZP, a.s. Praha, 
zastoupenou Petrem Mariničem (pojistitel). 
Předmět smlouvy: pojištění Pavilonu skla – poř. č. 175. 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a POHL cz, a.s. odštěpným závodem Plzeň, zastoupeným Ing. Zdeňkem 
Hanzalem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. a 5.2. „Smlouvy“ – poř. č. 176. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Bc. Zdeňkem Klasnou, Plzeň (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 755/12 – poř. č. 177.  

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Mysliveckým spolkem Hájek Štěpánovice, zastoupeným předsedou Josefem Bastlem,  
Dehtín. 
Předmět smlouvy: stp. č. 184, p.č. 128/2 k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 178. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a TJ Jezdeckým klubem Klatovy – Luby, zastoupený předsedkyní Věrou Kubošovou  
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: p.č. 755/2, 755/4, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/14, 945/5 – poř. 
č. 179. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a 
rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana 
Ivo Grünerem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: Metropolitní síť Klatovy – VII. etapa“ – poř. č. 180. 
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Smlouva o poskytnutí účelové datace z programu „Obnova historického stavebního fondu  
v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury, kopie sochařských děl  
v exteriéru na území Plzeňského kraje“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným Ing. Vladislavem  
Vilímcem, náměstkem hejtmana pro oblast kultury a památkové péče (poskytovatel).  
Předmět smlouvy: repase vstupních dveří a oken ve II. NP městského domu čp. 122 – poř. č. 181. 
 

Bod č. 303/11 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 25.06.2019. 
 

Bod č. 304/11 

Rada města vzala na vědomí účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora k 31.12.2018 společnosti 
Pošumavská odpadová, s.r.o. 
 

Bod č. 304/11 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

   

 

 

       

                                                    Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 
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Bod č. 306/12 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
  

Bod č. 307/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/5/2019/Kč z 
10.06.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci 

„Plavecký bazén – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – I. etapa“. 
Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů.  

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

 

Bod č. 308/12 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – ul. Maxima 

Gorkého –VODOVOD“.  
 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 
2.994.704,04 Kč bez DPH, 3.623.591,89 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 309/12 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace atletického 
tartanového oválu – ZŠ Plánická, Klatovy“.  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Linhart spol. s r.o., 

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 47052121.  
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 
3.199.991,79 Kč bez   DPH, 3.871.990,07 Kč vč. DPH.  

                                                                                                 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 310/12 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Dětské 
hřiště Tupadly“.  

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – VAK 

SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869.  

USNESENÍ č. 12 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. července 2019 
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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 448.317,43 Kč bez DPH, 542.464,09 Kč vč. DPH.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 311/12 

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 „Oprava 
potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765“. Důvodem zrušení je skutečnost, že po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.  

 

2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765" formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy 
vybraným dodavatelům 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.  

 

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

5. 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.  

 

6.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace 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  
 Mgr. Vítězslav Šklebený  
 Ing. Jiří Kučera  

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v 09/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 312/12 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport ze 17.06.2019 
a přijala tyto závěry: 

1. Klub stolního tenisu Klatovy -  schválila poskytnutí mimořádní dotace ve výši  
 35.000 Kč, na zabezpečení I. národní ligy družstva žen,  
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2. TJ jezdecký klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15.000 Kč 
na jezdecké závody „Cena Klatov“, 

3. TJ SOKOL Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 28.000 Kč na 

úhradu nákladů reprezentantů na ME v šachu mládeže, 
4. TJ SOKOL Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 7.000 Kč na 

úhradu nákladů 2 reprezentantů na Mistrovství EU v šachu mládeže, 

5. Český svaz chovatelů, ZO 1 Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
15.000 Kč na zajištění programu k 100. výročí organizovaného chovatelství 
v Klatovech.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy.  
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 313/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 24.06.2019. 

 

Bod č. 314/12 

1. Rada města schválila návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček z fondu 

rozvoje bydlení – 6. kolo a uložila HO toto řízení vyvěsit na úřední desku a zveřejnit 
v místním tisku.  

2. Rada města schválila předložený návrh výběrové a pracovní komise. Garantem za 

přípravu materiálů - za HO p. F. Kocfelda, za FO Ing. H. Chalupová. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                  pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 315/12 

1. Rada města v souladu s ust. § 30 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválila převod prostředků z rezervního 
fondu příspěvkové organizace města Mateřská škola Klatovy do fondu investic ve výši 
250.000,00 Kč. 

2. Rada města v souladu s ust. § 30 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválila čerpání fondu investic MŠ 
Klatovy na akci  „Revitalizace zahrady MŠ Klatovy - Máchova ul.“ v celkové výši 
1.343.715,41 Kč.  

         Zodpovídá: p J. Luňáková 

 

Bod č. 316/12 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise a přijala tyto závěry: 
1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 23, ,  

, s pí , bytem , , na dobu určitou 3 
měsíce, 

2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 22, ,  
, s p. , bytem , , na dobu určitou  

 3 měsíce, 
3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, 2+KK s příslušenstvím, na adrese 

,  s pí  a p. , bytem 
, , na dobu určitou 1 rok, nájemné 49,93 Kč/m2, 

4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, 3+KK s příslušenstvím, na adrese 
,  s pí  a p. , bytem 
, , na dobu určitou 1 rok, nájemné 49,93 Kč/m2, 
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5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 107, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
adrese ,  s pí , bytem , na dobu 
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  

 50.000 Kč, 

6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 516, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
adrese ,  s pí , bytem , 

, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání 
na částku 50.000 Kč, 

7. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 709, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
adrese ,  s p. , bytem . , 

, na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení smlouvy o 
ubytování k ubyt. jednotce č. 36 na adrese , , bez finančního 
vyrovnání, 

8. schválila ukončení nájemního vztahu s p.  k bytu č. 2,  
,  k 30.06. 2019, 

9. schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na KD Točník s panem 

 ke dni 03.07. 2019, 

10. schválila záměr uzavření nájemní smlouvy na KD Točník s pí , 
,  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 317/12 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s., 
zastoupenou Ing. Miro Rathouským (pojišťovna).  
Předmět smlouvy: změna bodu 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. smlouvy – poř. č. 182.  
 

Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou 
silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem 
(objednatel č. 1) a Antonínem Beckem, Meclov (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: akce „III/19122 Klatovy – ulice Maxima Gorkého, oprava“ – poř. č. 183.  
 

Smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou silnic Plzeňského  
kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (objednatel č. 1)  
a Ing. Ivanem Černým, Plzeň (dodavatel). 
Předmět smlouvy: akce „III/19122 Klatovy – ulice Maxima Gorkého, oprava“ – poř. č. 184.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Robertem Petržálkem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Technická a dopravní infrastruktura Štěpánovice u Klatov – 

plynovod a přípojky“ – poř. č. 185. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností Airweb spol. s.r.o., zastoupenou  

Ing. Miroslavem Matějkou, jednatelem společnosti (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Plánické předm. – optický kabel“ – poř. č. 186. 
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Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi  
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupena společností GridServices, s.r.o. Brno, zastoupena Zdeňkem 
Petrášem (vlastník PZ). 
Předmět smlouvy: stavba „Rekonstrukce objektu čp. 259“ – poř. č. 187. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou 
farářem P. Jaroslavem Hůllem (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Sobětice napojení na skupinový vodovod“ – poř. č. 188. 

 

Smlouva kupní s výhradou zpětné koupě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a spolkem FotbalPark Klatovy, z.s., zastoupený 
Petrem Pelnářem a Michalem Frousem (kupující). 
Předmět smlouvy: část parcely č. 650/13 o výměře 50 m2 – poř. č. 189.  

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o. Domažlice (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna poddodavatelů – poř. č. 190. 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(prodávající) a společností MASO WEST s.r.o. Praha, zastoupená jednatelem Ing. 
Stanislavem Kopáčkem (kupující). 
Předmět smlouvy: p.p. 70/2 k.ú. Dehtín – poř. č. 191. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a spolkem FotbalPark Klatovy, z.s., zastoupený Petrem Pelnářem a 
Michalem Frousem (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 631/3, 650/13, 667/2 k.ú. Klatovy, 908/1 k.ú. Luby – poř. č. 192.  

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(kupující) a Pavlem Urbanem a Marcelou Urbanovou, Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: p.p.č. 3842/34 a 3851/2 – poř. č. 193. 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Monikou Fraňkovou, Tupadly (nájemce). 
Předmět dodatku: část obecní pp.č. 82/12 o výměře 120 m2 – poř. č. 194. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Petrou Zíkovou, Klatovy. 
Předmět dodatku: změna čl. II smlouvy – poř. č. 195. 

 

Bod č. 318/12 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. převedení finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investičního ve výši 352.552 Kč a použití finančních prostředků 
z investičního fondu ve výši 352.552 Kč vč. DPH na renovaci sportovní podlahy ve sportovní 
hale školy.  
      Zodpovídá: PaedDr. Mgr. D. Martinková Ph.D. 
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Bod č. 319/12 

Rada města schválila předložený  návrh na zvýšení příplatků za vedení ředitelů klatovských ZŠ 
a MŠ s účinností od 01.09.2019 a pověřila vedoucí OŠKCR přípravou nových platových 
výměrů.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 320/12 

Rada města schválila předložený návrh odměn ředitelům ZŠ a MŠ dle zákona č. 262/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech informovat ředitele škol.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 321/12  

Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schválila mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací MěÚ 
Klatovy dle předloženého návrhu.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
Bod č. 322/12 

Rada města stanovila ředitelce Městské knihovny Klatovy osobní příplatek v předložené výši  
s účinností od 01.07.2019.  
 

Bod č. 323/12 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Martin Kříž  

             starosta města                         místostarosta                                            
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Bod č. 324/13 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 325/13 

Rada města vyhlásila II. kolo výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky 

příspěvkové organizace Správy nemovitostí Klatovy s.r.o.  

 

Bod č. 326/13 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a 
kanalizace – umývárny a WC – pavilon „B“ MŠ Studentská“. 

 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební 
společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ 26357534. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 
1.056.000,00 Kč bez DPH, 1.277.760,00 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 327/13 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace z „MAS Pošumaví – IROP – 

Technika pro JSDHO“ na projekt „Technika pro IZS – pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO 
Luby“ formou Registrace akce včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 328/13 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. OVV/KS/2019/03,  

uzavřené mezi městem Klatovy a firmou AUTOCONT a.s. na akci „IT vybavení – ZŠ 
Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“. 

 Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 Rada města uložila OVV zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě v předloženém znění. 
 

2.  Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. OVV/KS/2019/04,  

uzavřené mezi městem Klatovy a firmou AUTOCONT a.s. na akci „Konektivita a 
připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova“. 

 Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 Rada města uložila OVV zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě v předloženém znění. 
        Zodpovídá: p. Ing. R. Klemsa 

  pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

USNESENÍ č. 13 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. července 2019 
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Bod č. 329/13 

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 „Výstavba místní 
komunikace – Klatovy, Karafiátová ul.“ 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 upravený text výzvy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Bc. Pavla Hilscher       

 a uložila jejím členům zúčastnit se 05.08.2019 od 10:00 h jejího zasedání v kanceláři 
vedoucí ORM. 

 

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      

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 20.08.2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 330/13 

Rada města byla seznámena s třemi koncepčními návrhy revitalizace Divadelní ulice, 
zpracovanými vybranými architektonickými  týmy a rozhodla, že vítězným je návrh firmy 
ARTCORE MGa. Marie Rašková, Praha.  
Rada města uložila ORM projednat s vybranou firmou další postup projekčních prací a 
případné úpravy návrhu dle diskuze. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 331/13 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 405/1 o výměře 640 m2 v k. ú. 
Klatovy a uložila ORM předložit předmětný pozemek v rámci komplexního návrhu na 
prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města.   

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 3561/1 a 2080/1 v k. ú. 
Klatovy (dle GP č. 6701-1014/2019 se jedná o stp. č. 6762/2) o výměře 2 m2  a 

, ,  za kupní cenu smluvní 810,00 
Kč/m2, tj. celkem 1.620,00 Kč bez DPH.  
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3. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku pp. č. 883/3 v k. ú. Dehtín o výměře 
322 m2 od Správy železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha za 

kupní cenu smluvní 163.000,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 
4. Rada města rozhodla o zamítnutí pachtu pp. č. 274/2, 277, 278/1, 278/2, 492/1, 492/15 a 

části 492/16 o celkové výměře 13 503 m2 v k. ú. Točník u Klatov za účelem pastvy koní 
p. , ,  a  rozhodla o pachtu pp. č. 279/2, 283/3, 
492/1, 492/15, části 492/16, 492/18 o celkové výměře 9 011 m2 v k. ú. Točník u Klatov 
za účelem sekání porostu na dobu neurčitou za celkovou cenu 2.703,00 Kč/rok + inflace 
p. , , . 

5. Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků pp. č. 4242/365 a 4242/368 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 537 m2 pro umístění včelstev na dobu neurčitou pro  

, , .  
 

6. Rada města projednala změnu užívání části obecního pozemku pp. č. 97/23 v k. ú. 
Klatovy o výměře 180 m2 a uložila ORM předložit doplňující informace dle diskuse. 

 

7. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Vodovodní a plynové přípojky pro čp. 29“  
  a souhlasila s umístěním vodovodní přípojky v pp. č. 811/44 a plynové přípojky v pp. 

 č. 825/2 a 811/44 v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO 

  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
 do chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v ul. 5. května pp. č. 811/44, 825/2 
 v k. ú. Luby za účelem uložení vodovodní a plynové přípojky pro objekt čp. 29 ve 
 vlastnictví JP NATUR s. r. o. Luby 261, 339 01 Klatovy. 

        Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 332/13 

Rada města vzala na vědomí informace o postupu prodeje obecních pozemků v lokalitě Větrovna  
a uložila místostarostovi města předložit na zasedání 03.09.2019 návrh na vyhlášení soutěže na 
prodej předmětných pozemků. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 333/13 

Rada města vzala na vědomí koncept a základní informace o změně způsobu zpoplatnění 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města. 
 Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

        p. Ing. L. Hošek  

Bod č. 334/13 

1.  Rada města vzala na vědomí Protokol z jednání hodnotící komise nadlimitní veřejné 
zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Výběr provozovatele 

městské autobusové dopravy v Klatovech II.“. 

 

2.  Rada města uložila HO a ORM zajistit na zasedání RM 20.08.2019 elektronickou aukci 
k výběru nejvhodnější nabídky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. F. Kocfelda 
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Bod č. 335/13 

1. Rada města rozhodla o ukončení I. kola – kvalifikace účastníků - koncesního řízení 
k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury 

města Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla, že 
všichni dodavatelé, kteří podali žádost o účast v koncesním řízení, prokázali splnění 
požadované kvalifikace. Jedná se o tyto účastníky: 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665 

- ČEVAK, a. s., IČ 60849657 

- VODÁRNA Plzeň a.s., IČ 25205626 

- Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 25232100 

 

2.  Rada města uložila ORM a právničce předložit RM 20.08.2019  návrh na vyhlášení II. 
kola koncesního řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                    pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 336/13 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení žádosti o dotaci do zásobníku 
náhradních projektů v rámci výzvy MMR ČR – Podpora obnovy místních komunikací na 

akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“.  
 

2. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně nové dotační příležitosti a uložila ORM 

zajistit podání žádosti o dotaci ze SFRB v termínu do 30.11.2019. 
 

3. Rada města rozhodla o změně dopravního řešení křižovatky Podhůrecká – Cibulkova. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 337/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.07.2019. 

 

Bod č. 338/13 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2019 akci 
„Klatovy, Nádražní ulice – veřejné osvětlení“. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 339/13 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. k projektu Rekonstrukce stezky pro 

pěší a cyklisty u KD Klatovy. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise  
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení 
EUROVIA Silba, a.s., sídlo Lobezská 74, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551. 

 

2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 

Smlouvu o dílo za cenu 499 027,76 Kč bez DPH, 603 823,59 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 340/13  

1. Rada města rozhodla o zrušení dílčí části č. 2 a dílčí části č. 5 zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky na služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení na akci „Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“, 
vyhlášené 19.06.2019. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve stanovené lhůtě nebyly pro 
uvedené dílčí části zadávacího řízení podány žádné nabídky. 
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2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 

podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování 
strategických dokumentů pro město Klatovy – II.“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + na portálu poskytovatele dotace. 

 

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 a kvality. 

 

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

5. 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. 

 

6. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace 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  
 pro dílčí část VZ č. 1 (Koncepce veřejného osvětlení) Peter Pošefka 

 pro dílčí část VZ č. 2 (Generel zeleně) Ing. Libor Hošek    

   

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání. 
 

7. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 09/2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 341/13 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/5/2019/Kč 
z 10.06.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci 

„Plavecký bazén – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení  – I. etapa “. 
Předmětem dodatku je úprava termínu plnění a změna ceny díla.  

 

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

                 p. P. Pošefka 

Bod č. 342/13 

Rada města schválila postup řešení končících ubytovacích smluv na ubytovně města Zahradní 
743/III, Klatovy.  

          Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 343/13 

Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Člověk v tísni o.p.s. Šafaříkova 635/24, 120 00 
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Praha ve výši 35.000 Kč na zajištění služeb dluhové poradny v Klatovech v r. 2019 z kapitoly 8. 

OSVZ a schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
         Zodpovídá: Bc. M. Kanická 

Bod č. 344/13 

1. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením 
Klatovy v r. 2019 ve výši 26.000 Kč z kapitoly 8. OSVZ a schválila uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

2. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby 
s postižením Přeštice ve výši 4.000 Kč z kapitoly 8. OSVZ a schválila uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace.  

         Zodpovídá: Bc. M. Kanická 

Bod č. 345/13 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 4/2019 z 01.07.2019  

a přijala tyto závěry:  
1. schválila výpověď z nájmu nebytového prostoru – krejčovství, Václavská ul. 122/I, Klatovy 

nájemci p. .  z důvodu dluhu na nájemném, 

2. neschválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – restaurace, Plánická ul. 3-4/I  

se společnosti ADRA, o.p.s., účel užívání obchod a dobrovolnické centrum, 
3. schválila podnájem nebytového  prostoru v č.p. 147/I, Kpt. Jaroše, Klatovy, mezi nájemcem 

Stálá divadelní scéna Klatovy a podnájemcem , , , 

4. rozhodnutí o podnájmu nebytového  prostoru v č.p. 6/IV, Vídeňská ul., Klatovy odložila a 
uložila SNK předložit doplňující informace dle diskuse, 

5. a) vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 12, 3+kk s příslušenstvím, na 
adrese Klatovy,  na nabyvatele , 

b) schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, 3+kk s příslušenstvím, Klatovy, 

 s p. , trvale bytem Klatovy,  s 
platností od 01.08.2019 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění 
podmínek  nájemní smlouvy, 

6. a) vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 18, 2+kk s příslušenstvím, na 
adrese Klatovy,  na nabyvatele , 

b) schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, 2+kk s příslušenstvím, Klatovy, Plánická 
 s ,  trvale  bytem  Horažďovice,     s   

platností od 01.08.2019 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění 
podmínek nájemní smlouvy.  

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 346/13 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červen 2019. 
 

Bod č. 347/13 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo.“  

2.   Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančních darů v celkové hodnotě 12 420 Kč pro 

Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy, na financování kulturních, společenských a zájmových 
akcí pořádaných klubem seniorů. 

 Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.  
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3. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 348/13 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI č. SM-17943-2019 mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Wolters Kluwer 
ČR, a.s., zastoupenou členem představenstva Ing. Jiřím Shameti (poskytovatel).  
Předmět smlouvy: poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI – poř. č. 196. 

 

Smlouva o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET mezi městem Klatovy, zastoupené  
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (účastník) a sdružením CESNET, zájmové sdružení 
právnických osob, zastoupené ředitelem Ing. Janem Gruntorádem, CSc. (sdružení).  
Předmět smlouvy: umožnění připojení do infrastruktury účastníkovi a ZŠ – poř. č. 197. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Tyršova ul. 241, Klatovy – poř. č. 198. 

 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(objednatel) a společností ALFASTAV, spol. s.r.o., zastoupena jednatelem společnosti Ing. Josefem 
Hosnedlem a Ing. Michalem Hosnedlem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Oprava střešní krytiny výměníkové stanice VS 6 – Klatovy“ – poř. č. 199. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostkou Pavlínou 
Langmayerovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 200. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou 
GridServices, s.r.o. Brno, zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou. 
Předmět smlouvy: akce “REKO MS Klatovy – Za tratí – II. et. číslo stavby: 7700101875“ – poř.  
č. 201.    

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012205/VB/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena 

MONTPROJEKT, a.s., Pardubice, zastoupena Jindřiškou Vackovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Točník, KT, parc. č. 113/1 – NN“ – poř. č. 202. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pacht pozemků pp.č. 830, 831, 833 k.ú. Kydliny – poř. č. 203. 

 

Dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Činov, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. I., bod 1.2. – poř. č. 204. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostkou  
Mgr. Xenií Begerl (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 205. 

 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (kupující) a společností AUTOCONT a.s. Ostrava, zastoupenou Ing. Zdeňkem Chobotem 
a Jiřím Kubátem (prodávající). 
Předmět dodatku: dodání nových licencí – poř. č. 206. 

 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a společností AUTOCONT a.s. Ostrava, zastoupenou Ing. Zdeňkem Chobotem 
a Jiřím Kubátem (prodávající). 
Předmět dodatku: navýšení kapacity operační paměti – poř. č. 207. 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Újezd u Plánice, zastoupenou starostou  
Milanem Moudrým (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 208. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. Domažlice, zastoupenou jednatelem 

Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2., 5.1. Smlouvy – poř. č. 209. 
 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., zastoupenou 

jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (nájemce). 
Předmět dodatku: změna Přílohy č. 1. - poř. č. 210. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. zastoupenou jednatelem  

Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (prodávající). 
Předmět smlouvy: koupě II. kazety III. etapy skládky Štěpánovice – poř. č. 211. 
 

Bod č. 349/13 

Rada města schválila Klubu přátel Klatovska, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč 
na opravu objektu kostela sv. Anny na Hůrce v Klatovech. 

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 350/13 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

   

 

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta    
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Bod č. 351/14 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 352/14 

 Rada města byla přítomna elektronické aukci na provozovatele městské hromadné dopravy 
v Klatovech.   

   

Bod č. 353/14 

1. 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 bez DPH pro akce: 

 a/ k. ú. Habartice u Obytců–„Habartice, KT, parc. č. 75 - NN“ 

  pp. č. 792/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm zemního vedení NN  
 b/  k. ú. Štěpánovice u Klatov–„Štěpánovice, KT, parc.č. 263/22-NN“ 

  pp. č. 263/63 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 15 bm zemního vedení 
 NN  

 

2.  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. 3526 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby 
a oprav 2 ks NTL přípojek pro akci „REKO MS Klatovy – Podhůrecká ulice – stavební 
úpravy plynovodu a přípojek“ v rozsahu cca 4 bm NTL plynovodu za jednorázovou 
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 
dle aktuálně platného ceníku bez DPH. 

 

3. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy United Networks SE, Plzeň v pozemku pp. č. 3407/13 
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 

provozování, údržby a oprav zemního vedení (HDPE trubka) pro akci „Přípojka 
elektronických komunikací Klatovy“ v rozsahu cca 2 bm zemního vedení za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku za 
1.000,00 Kč bez DPH). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 354/14 
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/12/2019/Ko 

z 19.06.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou K&K TECHNOLOGY a. s., 

Klatovy na akci „Přeložka parovodu v ulici Maxima Gorkého v Klatovech“; předmětem 
dodatku je prodloužení termínu doby plnění. 

 

USNESENÍ č. 14 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. srpna 2019 
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2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 355/14 

1. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. , 

,  s , bytem , na provozování pedikúry-

manikúry. 
2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy,  

 s .  na dobu určitou 3 měsíce.  
3. Rada města souhlasila s podnájmem nebytových prostor v č.p. 6/IV, Vídeňská ul., 

Klatovy, mezi nájemcem Svazem zdravotně postižených – Šumava, z. s., a podnájemcem  
 pí , , .  

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 356/14 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červenec 2019. 
 

Bod č. 357/14 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva č. 4560 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností HOT JAZZ s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem 
společnosti Ondřejem Havelkou (orchestr).  
Předmět smlouvy: Dny evropského dědictví - vystoupení Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers – poř. č. 212.  

 

Smlouva č. 042/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 
Boleslav (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: zábavný pořad „Manuál zralé ženy“ – poř. č. 213.  

 

Smlouva č. 035/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 
Boleslav (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení Báry Basikové – ples města – poř. č. 214. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostkou 
Ing. Věrou Rozsypalovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 215. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou  
Ing. Josefem Srbem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 216. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Hnačov, zastoupenou 
starostou Milanem Přerostem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 217. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou Zdeňkem 
Voráčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 218. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012172/VB/001  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná)  
a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou firmou Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupená Zdeňkou 
Zdychyncovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2790/9 – NN“ – poř. č. 219. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou 
společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Podhůrecká ulice – stavební úpravy NTL plynovodu 
a přípojek“ – poř. č. 220. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013212/VB/001mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností OMEXOM GA Energo s.r.o., zastoupenou Šárkou Caklovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce, „Klatovy, Sportovní 783 – NN“ – poř. č. 221. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013365/02 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností BOŘÍK B+B elektro s. r. o., zastoupenou Jaroslavem Boříkem  
a Ing. Petrem Dortem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, ul. 5. května, parc. č. 579_12 – NN“ – poř. č. 222.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a United Networks SE, zastoupenou ředitelem Pavlem 
Haisem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Přípojka elektronických komunikací – Klatovy“ – poř. č. 223. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 126/1 k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 224. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a .  a , ,  (vypůjčitelé). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 2746/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 225.  

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a . , , Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 2746/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 226. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 723 a pp.č. 862 – poř. č. 227. 
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Dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Činov, s.r.o., 
zastoupeným jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. I. bod 1.2. Smlouvy a Příloha č. 1 – poř. č. 228. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a . ,  

, , , , , , . .  
,  (budoucí dárci). 

Předmět smlouvy: vodovodní řad PE – poř. č. 229.   

 

Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a K&K TECHNOLOGY a.s., zastoupenou předsedou představenstva Václavem 
Kutilem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna bodu 4.2. Smlouvy – poř. č. 230. 

 

Dodatek č. 4 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
a Městským kulturním střediskem Klatovy, zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou 
(pronajímatel) a M&P Catering, s.r.o., zastoupenou jednatelem Martinem Maškem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna Čl. VI odst. 2 písm. d) Smlouvy – poř. č. 231. 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení sjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , ,  
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 500 k.ú. Sobětice u Klatov – poř. č. 232.  

 

Bod č. 358/14 

Rada města schválila Vodní záchranné službě ČČK Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 50.000 Kč na náklady spojené s mistrovstvím Evropy v Itálii.  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní 
smlouvu. 

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 359/14 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

   

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta 
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Bod č. 360/15 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 361/15 

 Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na 
vědomí rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2019 a k projednání aktuální finanční 
situace společnosti se vrátí po předložení kalkulací – projekce výsledku hospodaření na roky 
2019 a 2020.  

 Termín: 31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. R. Koldinský 

Bod č. 362/15 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 161/1 o výměře cca 240 m2
  

 v k. ú. Předslav panu , ,  za cenu 
obvyklou 200,00 Kč/m2 

 tj. celkem za cca 48.000,00 Kč bez DPH.  
 

2. Rada města  doporučila ZM schválit prodej obecních pp. č. 2470/31 a 2509/2 o celkové 
výměře 1 908 m2

 v k. ú. Klatovy firmě MASO WEST s. r. o., Za Mototechnou 619, p. Praha 
za cenu obvyklou 320,00 Kč/m2

 tj. celkem 610.560,00 Kč bez DPH.  
 

3. a) Rada města doporučila ZM schválit výkupy částí pozemků:  
- pp. č. 792/15 o výměře cca 21 m2 

 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od  

 ,  p. Klatovy a , , p. Klatovy 
 za cenu smluvní cca 1.050,00 Kč bez DPH,  
- pp. č. 792/14 o výměře cca 41 m2 

 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od  
 , , p.  a , , p. 
  za cenu smluvní cca 2.050,00 Kč bez DPH, 
 - pp. č. 384/1 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od  
 , , p.  a , , p. 
  za cenu smluvní cca 650,00 Kč bez DPH,  
- pp. č. 441/13 o výměře cca 6 m2 

 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od  
 , , p.  a , , p.  za cenu 

 smluvní cca 300,00 Kč bez DPH,  
- pp. č. 792/13 o výměře cca 305 m2 

 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od 
 , , p.  za cenu smluvní cca 15.250,00 Kč bez 
 DPH,  

- pp. č. 441/11 o výměře cca 7 m2
 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od 

 , , p.  za cenu smluvní cca 350,00 Kč bez DPH, 
 pp. č. 792/6 o výměře 164 m2 

 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od Státního 
 statku Jeneč, v likvidaci, Třanovského 622/11, p. Praha za cenu smluvní 8.200,00 Kč bez 
 DPH,  

- pp. č. 791/2 o výměře 9 m2
 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od Státního 

 statku Jeneč, v likvidaci, Třanovského 622/11, p. Praha za cenu smluvní 450,00 Kč bez 

 DPH,  

- pp. č. 730/1 o výměře cca 85 m2 v k. ú. Habartice u Obytců do majetku města od  
 , , p.  za cenu smluvní cca 4.250,00 Kč bez DPH.  

USNESENÍ č. 15 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. září 2019 
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 b) Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků pp. č. 791/4 – část cca 9 m2, 791/3 – 

 část cca 79 m2 
 a 441/7 – část cca 1 m2

 ve vlastnictví , ,  
 Klatovy a , ,   za část obecního pozemku 
 pp. č. 77/1 o výměře cca 89 m2

 v k. ú. Habartice u Obytců, bez finančního plnění.  
 c) Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru pp. č. 792/12 o výměře 153 m2

 od Státního 
 pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,  Praha.    

 

4.  Rada města vzala na vědomí informaci o ukončení platby smluvní pokuty za nedodržení 
lhůty výstavby bytových domů v rámci akce: „Atrium park Hůrka Klatovy“ firmou STAFIN 
Klatovy s. r. o., Plzeň k 31.07.2019.  

 

5.  a)  Rada města souhlasila se zařazením stavby „Muzeum Palacký, Gloriet Otín“ do programu 

            „Záchrana architektonického dědictví pro rok 2020“,  
 b)  Rada města souhlasila se stavebním záměrem „Muzeum Palacký, Gloriet Otín“,  

c)  Rada města souhlasila s umístěním vodovodní, kanalizační, elektro přípojky a STL 

 plynovodu do  obecních pozemků pp. č. 267, 273/1 a 146/7 v k. ú. Otín u Točníku pro 
 stavbu „Muzeum Palacký, Gloriet Otín“ ve vlastnictví Simargland s.r.o., Londýnská 
 166/1, 120 00 Praha 2.  

d)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 

     do chráněné komunikace na pp. č. 146/7 v k. ú. Otín u Točníku za účelem uložení 
     kanalizační a elektro přípojky pro stavbu „Muzeum Palacký, Gloriet Otín“.  

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy – Puškinova – vodovodní přípojka k pp. č. 641/8“ v obecních pp. č. 
3422/12, 3422/14, 3422/63 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a 
TSMK.  

    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 363/15 

1. Rada města vzala na vědomí předložený přehled stavebních pozemků ve vlastnictví města.  
2.  Rada města uložila ORM u jednotlivých lokalit stavebních pozemků 

- Větrovna – připravit soutěž o developerský návrh územní studie a aukci pozemků,  
-  U Čedíku – zpracovat geometrický plán na prodloužení pozemků u silnice směrem 

  k rybníku, nechat zpracovat aktuální odhad ceny pozemků a připravit jejich prodej  

 výběrovým řízením,    

-  Aretinova – nechat zpracovat aktuální odhad ceny pozemků a připravit jeho prodej 

  výběrovým řízením,  
-  U BMX – předložit stanovisko architektky města k typu bytové zástavby, 

-  Štěpánovice – dále jednat s ŘSD o možném zpřístupnění pozemku, zpracovat aktuální odhad 
ceny pozemků a připravit prodej pozemku výběrovým řízením,  

-  Drslavice – zpracovat aktuální odhad ceny pozemků a připravit jejich prodej výběrovým 
řízením,  

-  Otín  - zpracovat aktuální odhad ceny pozemku a připravit jeho prodej výběrovým řízením. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 364/15 

1. Rada města vzala na vědomí návrh principu urbanistické soutěže na vyhotovení územní studie č. 26 
v lokalitě „Větrovna“, schválila složení soutěžní poroty a uložila místostarostovi města a ORM 
svolat její ustavující zasedání za účelem vymezení soutěžních podmínek.  

 

2.  Rada města uložila místostarostovi Ing. V. Chroustovi předložit RM návrh na vyhlášení soutěže. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 



3 

 

 

Bod č. 365/15 
1. Rada města vzala na vědomí informace o zajištění dodávek vybavení a zařízení pro refektář  
 v čp. 59/I, Klatovy.  
 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření smluv a objednávek na dílčí části dodávek  
 s navrženými firmami v termínu do 10.11.2019.  

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 366/15 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Černá věž – požárně bezpečnostní řešení“.  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INEL – Market, s.r.o., Kollárova 623/42, 
301 00 Plzeň, IČ: 25223399.  

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 575.615,00 Kč bez DPH, 
696.494,15 Kč vč. DPH.  

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Černá věž – požárně bezpečnostní 
řešení“ o 100.000,00 Kč.  

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 367/15 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výstavba místní komunikace – Klatovy, 

 Karafiátová ul.“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 

33901 Mochtín, IČ 02877155. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

 a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.888.888,00 Kč 
bez DPH, 2.285.554,48 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Výstavba místní komunikace Klatovy- 

 Karafiátová ulice“ do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 2.500.000,00 Kč. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 368/15 

 Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru ze dne 

 27.08.2019 a doporučila ZM schválit změnu způsobu zpoplatnění provozu systému nakládání se 
směsným komunálním odpadem. Konečný návrh vyhlášky a konkrétní návrh výše poplatku budou 
předloženy na jednání rady města 17.09.2019.       

  

Bod č. 369/15 

Rada města schválila navýšení početního stavu finančního odboru o 2 pracovníky na zabezpečení 
agendy spojené se zavedením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pod podmínkou schválení příslušné 
vyhlášky zastupitelstvem města) a stanovila tak ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění počet pracovníků MěÚ na 135. 
         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
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Bod č. 370/15 

Rada města schválila aktualizaci Plánu Vodohospodářského fondu pro rok 2019. 
         Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 371/15 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek a doporučila ZM 

schválit prodej: 
 bytová jednotka č. 625/18, Suvorovova 625/IV, Klatovy, 

 bytová jednotka č. 635/3, Plzeňská 635/II, Klatovy, 

 bytová jednotka č. 550/13, Pod Hůrkou 550/III, Klatovy, 

 bytová jednotka č. 555/4, Pod Hůrkou 555/III, Klatovy, 

 bytová jednotka č. 810/8, Cibulkova 810/III, Klatovy, 

 bytová jednotka č. 810/3, Cibulkova 810/III, Klatovy, 

 bytová jednotka č. 623/13, Suvorovova 623/IV, Klatovy, 

  bytová jednotka č. 346/2, Šmeralova 346/IV, Klatovy. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na KD Točník s paní  
, bytem , výše ročního nájemného 40.092 Kč. 

 

3. Rada města vzala na vědomí studii na propojení restaurace s dvorní částí domu 3-4/I, Plánická 
ul., pro vybudování vnitřní restaurační zahrádky a uložila SNK postupovat v rámci diskuze.  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 372/15 

Rada města schválila Masarykově základní škole 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. 373/15 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o., 
zastoupenou stavbyvedoucím Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, parc. č. 263/22 –NN“ č. IV-120014714/1/VB 

– poř. č. 233.  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/42/2018/Čer z 27.09.2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a PSDS s.r.o., Praha 9, 

zastoupena Ing. Jiřím Surovcem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 3.1., 4.2., 5.1.,5.2.1. Smlouvy – poř. č. 234. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena společností Senergos a.s., Ostopovice, 
zastoupena Jarmilou Horákovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Habartice, KT, parc. č. 75 – NN“ – poř. č. 235. 
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Smlouva o dílo – stavební práce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel č. 2) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou 

generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (objednatel č. 1) a firmou Silnice Klatovy a.s., 
zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „II/19122 Klatovy – ulice Maxima Gorkého, oprava“ – poř. č. 236.  
 

Smlouva o zajištění fotografických služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Ráčkem, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: fotografická služba na Klatovském městském bále – poř. č. 237. 
 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jakubem Divišem, Klatovy (dodavatel). 
Předmět smlouvy: zajištění diskotéky na Klatovském městském bále – poř. č. 238. 
 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Martinem Čechem,  Hodonín (hudebník). 
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na Klatovském městském bále – poř. č. 239. 

 

Smlouva o zajištění služeb – moderování plesu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Sudou, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění moderování na Klatovském městském bále – poř. č. 240. 
 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel)  
a Tanečním orchestrem Miroslava Novotného, Plzeň, zastoupeným Jiřím Břicháčem. 
Předmět smlouvy: hudební produkce na Klatovském městském bále – poř. č. 241.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a 
Blankou Růžičkovou, Opálka Strážov (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Vrbova ul. 53, Klatovy – poř. č. 242. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (přejímající) a ČR – Hasičským záchranným sborem PK (převádějící). 
Předmět smlouvy: radiostanice – poř. č. 243. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena společností Senergos 
a.s., Ostopovice, zastoupena Jarmilou Horákovou, Chotěšov. 
Předmět smlouvy: akce „Habartice, KT, parc. č. 75 – NN – poř. č. 244. 
 

Smlouva č. 043/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ATRIBUT – středočeská umělecká agentura, Mladá 
Boleslav, zastoupena Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci AVON pochodu – poř. č. 245. 
 

Bod č. 374/15 

Rada města projednala zápis z komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 02.09.2019 a přijala tyto 
závěry: 
1. žádosti o mimořádné dotace 
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a) Kulturní centrum Falcon, žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení – poskytnutí 
mimořádné dotace neschválila, 

b) SK Volejbal Klatovy, žádost o dotaci na cestovní náhrady družstva minivolejbalu – 

schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.000 Kč,  
c) Klub Křišťál, žádost o dotaci na pořízení tiskárny -  schválila poskytnutí mimořádné dotace 

ve výši 2.500 Kč, 
d) SDH Křištín, žádost o dotaci na pořádání oslav 75 let založení sboru – schválila poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč, 
e) LENOX z.s., žádost o dotaci na pořádání turnaje – schválila poskytnutí mimořádné dotace 

ve výši 5.000 Kč,   
f) TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na pořádání závodů – schválila poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč,  
g) Pavel Matejčík, žádost o dotaci na pořádání závodů „Běh Klatovskou kolonádou“ – 

schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000 Kč,  
h) Sport Club Klatovy, žádost o dotaci na mistrovství ČR v baseballu – schválila poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 8.000 Kč na dopravu. 
2. Rada města schválila změny v Zásadách pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu. 

3. Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže o závěrech a informovat žadatele  
 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy.  
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová  

 

Bod č. 375/15 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku v Klatovech podání žádosti do dotačního 
programu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“, případné přijetí dotace a její 
vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
        Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová  

Bod č. 376/15 

Rada města projednala petici týkající se zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov 
a uložila vedení města sdělit zástupci petičního výboru, že toto bude řešeno v rámci Změny č. 2 
Územního plánu Klatov.  
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 377/15 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. převedení finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investičního ve výši 307.567 Kč a použití finančních prostředků z investičního fondu ve 
výši 307.567 Kč včetně DPH, 254.188 Kč bez DPH na výměnu elektrické požární signalizace ve 
sportovní hale školy.  
      Zodpovídá: PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 378/15 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

   

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta 
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Bod č. 379/16 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 380/16 

Rada města vyhlásila výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Správa 
nemovitostí Klatovy s.r.o. Vítězem výběrového řízení se stal Ing. Michal Husinec, bytem Újezd  
u Plánice E12. Rada města uložila starostovi města vyrozumět uchazeče o výsledku výběrového 
řízení.  

        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

Bod č. 381/16 

1. Rada města vzala na vědomí rozbory hospodaření za I. pololetí 2019 společnosti Správa 
nemovitostí Klatovy s.r.o. 

 

2. Rada města uložila místostarostovi Ing. Chroustovi do 15.10.2019 předložit ekonomickou 

rozvahu zajištění fungování historických a kulturních objektů města.  
         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 382/16 
Rada města vzala na vědomí rozbory hospodaření za I. pololetí a zápis dozorčí rady společnosti 
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. 
 

Bod č. 383/16 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 97/23 o výměře cca  
 180 m2 v k. ú. Klatovy stávajícímu nájemci , . , 

, za kupní cenu smluvní 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 180.000,00 Kč bez 
DPH se zřízením věcného břemene ve prospěch města za účelem umístění stavby 
horkovodu. V případě neschválení prodeje výše uvedeného pozemku, RM souhlasila 

s pronájmem pozemku na dobu neurčitou, za celkovou cenu 16,00 Kč/m2/rok + inflace, 

s podmínkou odstranění mobilních zařízení z pozemku. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/36 v k. ú. Drslavice  

u Tupadel o celkové výměře 14 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 2.380,00 Kč bez 

DPH , , . 
 

3. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 2248/11, 2248/19, 4242/33, 4242/34 v k. ú. Klatovy 
o celkové výměře 6 334 m2 na dobu neurčitou za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok + inflace, 

celkem 1.900,00 Kč/rok + inflace pro Statek Sobětice s. r. o., Sobětice 75, 339 01 
Klatovy. 

 

4. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 2147/16, 2172/6, 2222/6, 2233/1, 4242/64 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 21 474 m2 na dobu neurčitou za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok, 
celkem 6.442,00 Kč/rok + inflace pro Školní statek Klatovy – Čínov s. r. o., Národních 
mučedníků 141, 339 01 Klatovy.  

 

 

USNESENÍ č. 16 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. září 2019 
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5. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 1725, 2432/81, 2458, 3107, 4242/490 v k. ú. Klatovy o 
celkové výměře 22 142 m2 na dobu neurčitou za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 

6.643,00 Kč/rok + inflace pro Statek Beňovy, s. r. o., Beňovy 4, 339 01 Klatovy. 
 

6. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 1105/3, 1105/4, 1105/6, 1105/7, 1534/3 v k. ú. Klatovy a 
pp. č. 95/1, 102/19, 102/20, část 126/1, 126/4, 126/6, 126/7, 370/10, část 370/14, 1196/29 k. ú. 
Tajanov u Tupadel o celkové výměře 24 814 m2 na dobu neurčitou, s podmínkou osadního 
výboru, za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 7.444,20 Kč/rok + inflace pro  

, , . 

 

7. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 126/10, 284/13, 290/2, 296/4 a část pp. č. 126/33 v k. ú. 
Drslavice u Tupadel a pp. č. 658/2 k. ú. Tupadly u Klatov o celkové výměře 3 115 m2 na dobu 

neurčitou, s podmínkou osadního výboru, za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem  
 934,50 Kč/rok + inflace pro , , . 

 

8. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 305/15 k. ú. Drslavice u Tupadel o celkové výměře 71 m2 

na dobu neurčitou za cenu 3.000,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem cenu 21,30 Kč/rok + inflace 
pro , , . 

 

9. Rada města rozhodla o pachtu stp. č. 22/2 a  pp. č. 217/56, 217/68 za cenu 10,00 Kč/m2/rok + 

inflace, celkem 1.320,00 Kč/rok + inflace pro  a , . ,  
 a uložila ORM jednat s žadatelkou o případném prodeji pozemku. 

 

10. Rada města nesouhlasila s umístěním reklamní cedule a s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 
část obecního pozemku pp. č. 3792/1 v k. ú. Klatovy.   

 

11. a) Rada města souhlasila s provedením výkopových prací za účelem uložení vodovodního 
 řadu v obecní pp. č. 634/9 a 634/5 v k. ú. Sobětice u Klatov pro , 
 , . 
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 

do chráněné komunikace na pp. č. 634/5 v k. ú. Sobětice u Klatov za účelem uložení 
vodovodního řadu a přípojky, s podmínkami HO.  

c) Rada města doporučila ZM schválit dar vodovodního řadu v pozemcích pp. č. 634/5 a 634/9 

v k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města v délce cca 83,1 m od , 
, .  

 

12. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 3179/181, 3179/179, 3179/173, 3179/177, 
3179/175, 3179/174, 3179/172, 3179/187 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci 
„Klatovy IV, K Čínovu, p. č. 3179/128 – kNN“ v rozsahu 92 bm zemního vedení NN za 

jednorázovou úhradu ve výši 18.400,00 Kč bez DPH. 
 

13. Rada města souhlasila s realizcí akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, Gorkého, město Klatovy – přeložka NN“ v obecní pp. č. 97/1 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

                                                               Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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Bod č. 384/16 

1. Rada města schválila zařazení žádostí do změny územního plánu města Klatov č. 2, 
uvedených pod čísly 2, 3, 4, 6, 9 částečně, 10, 12, 15 částečně, 16, 17, 19, 20, 21 
částečně, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 částečně, jen přístřešek, 31, 32, 33. 

2. Rada města zamítla zařazení žádostí do změny územního plánu města Klatov č. 2, 
uvedených pod čísly 1, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 22, 26. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 385/16 

Rada města se seznámila s výsledky ankety na umístění dětského hřiště na Domažlickém 
předměstí a uložila starostovi města o výsledku ankety informovat zastupitelstvo města.  
        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 

 

Bod č. 386/16 

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 

„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – STAFIKO stav 

s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, IČ: 26352516. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 
35.849.260,90 Kč bez DPH, 41.226.650,04 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 387/16 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výběr TDI při realizaci stavby – 

Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III, Klatovy“ formou 

uzavřené 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      

 Bc. Pavla Hilscher       

 a uložila jejím členům zúčastnit se 07.10.2019 od 10:00 h jejího zasedání v kanceláři 
vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
  Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        
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 Ing. Jiří Pohanka  
 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Luděk Černík  
 Ing. Jiřina Adámková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 29.10.2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 388/16 

Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 80.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského 
kraje 2019“ k projektu s názvem „Luby u Klatov, památník ve Spáleném lese“. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 389/16 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky podle 
zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Výběr provozovatele městské 
autobusové dopravy v Klatovech II“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská 
dopravní společnost s.r.o. Dr. Sedláka 940, 339 01 Klatovy, IČ 28005872. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o závazku 
veřejné služby na základě výsledku elektronické aukce. 

 

3. Rada města uložila HO zahájit se stávajícím provozovatelem MHD jednací řízení bez 
uveřejnění ohledně zajištění provozování v období od 01.01.2020 do 30.06.2020 a 

předložit RM výsledek tohoto jednání.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                p. F. Kocfelda 

 pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 390/16 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 02.09.2019. 

 

Bod č. 391/16 

1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených 

organizací za 1. pololetí 2019 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových 

organizací tyto závěry plnit dle Přílohy. 
 

2.  Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření Městské knihovny Klatovy a Masarykovy 

základní školy pro rok 2019. 
           Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 392/16 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 05/2019. 
  Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 393/16 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

z 09.09.2019. 

 

Bod č. 394/16 

1. Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu RB 6. kolo dle předložené 
zprávy v celkové výši 175.000 Kč. 

  

2. Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení 6. 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. 395/16 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku z 06.06.2019. 

            

Bod č. 396/16 

1. Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování 
-  k ubytovací jednotce č. 21, Klatovy, Zahradní 743/III, s panem , 

 , . , na dobu určitou 3 měsíce, 

-  k ubytovací jednotce č. 36, Klatovy, Zahradní 743/III, s panem  

  , bytem přechodně , , na dobu určitou 3 měsíce. 
 

2.  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy: 
-  k bytu č. 6, 1+2 s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV, s pí  

  a p. , bytem , , na dobu určitou 1 rok, 
 nájemné 75,25 Kč/m2, pod podmínkou ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Vrbova 
 53/IV,  Klatovy, 

-  k bytu č. 8, 1+1, s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV, s p.  

  a s pí , bytem , , na dobu určitou 1 rok, 

 nájemné 75,25 Kč/m2. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu a prodat 

uvolněný byt o velikosti 1+1 p. , bytem , , za cenu dle 

Zásad i po skončení jejich platnosti a uložila SNK vytipovat jiný vhodný nájemní byt.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 397/16 

Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek a doporučila ZM tento 

prodej schválit: 
- , bytová jednotka č. 482/9, , ,  

- manž.  a , bytová jednotka č. 39811,  

, . 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 398/16 

Rada města vzala na vědomí informaci o připravované Obecně závazné vyhlášce města Klatov  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Klatov a integrovaných 
obcí s účinností od 01.01.2020. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
Bod č. 399/16 

Rada města vzala na vědomí informaci o připravované Obecně závazné vyhlášce města Klatov  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2020. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík   

Bod č. 400/16 

1. Rada města projednala výsledky z Fóra Zdravého města a následné ankety  a doporučila je 

postoupit ZM ke schválení.  
2. Rada města projednala administrativní upřesnění názvu funkce politického zástupce města 

místostarosty Ing. Martina Kříže pro projekt Zdravé města a MA21 Klatovy a doporučila 
jej ZM ke schválení. 

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 401/16 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 
třídě 4. B, a to z počtu 30 žáků na 31 žáků pro školní rok 2019/2020. 
      Zodpovídá: PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D.  
Bod č. 402/16 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2019. 
 

Bod č. 403/16 

Rada města schválila MěÚSS Klatovy podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „Podpora 

sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách – Plzeňský kraj“ pro rok 2020, přijetí 
případné dotace na svůj účet a její vypořádání prostřednictvím svého rozpočtu v souladu s 

ustanoveními § 27 a § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
   Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 404/16 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem budovy čp. 74 v Točníku – poř. č. 246. 

 

Smlouva č. 046/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 
Boleslav, (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci zahájení turistické sezony – poř. č. 247. 

 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 2/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou 
Lněničkovou, Praha (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava „Alabastrové sklo ze Šumavy“ – poř. č. 248. 
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Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 13/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a 
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem 
(půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava „Alabastrové sklo ze Šumavy“ – poř. č. 249. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena 
společností BOŘÍK B+B elektro s.r.o., zastoupena Ing. Petrem Dortem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, U Čedíku, pč. 3228_14 – NN“ – poř. č. 250.   

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená 
společností BOŘÍK B+B elektro s.r.o., zastoupena Ing. Petrem Dortem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Točník – KT, pč. 23_1 – NN – NN“ – poř. č. 251.   

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 776/13 k.ú. Mochtín – poř. č. 252.   

 

Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Statek Beňovy s.r.o., zastoupena 
jednatelem Luborem Aškou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: ukončení pachtu p.č. 3500 a 1023/11, 1023/12, k.ú. Klatovy – poř. č. 253. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a manž.  a  

, manž.  a ,  a 
 (budoucí dárci). 

Předmět smlouvy: pp. č. 3516/6 a 1392/73 k.ú. Klatovy – poř. č. 254.  

 

Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příkazce) a Milleniem gym  z.s., zastoupeným předsedou Václavem Tomanem 

(příkazník). 
Předmět smlouvy: zajištění pořadatelské činnosti na Klatovském městském bále – poř. č. 255. 

 

Dodatek č. 3 Smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a městem Sušicí, zastoupené starostou Bc. Petrem Mottlem (objednatel)  
a Pošumavskou odpadovou s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Ing Michaelem 
Skrbkem (dodavatel). 

Předmět dodatku: změna přílohy č. 2b smlouvy – poř. č. 256. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: p.č. 4242/365 a p.č. 4242/368 k.ú. Klatovy – poř. č. 257.  

 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Kooperativa pojišťovna 
a.s. Vienna Insurance Group Praha (pojistitel). 

Předmět smlouvy: pojištění strážníků MP, zkušebních komisařů a pracovníka autoprovozu  – 
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poř. č. 258. 
 

Bod č. 405/16 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru ze 
16.09.2019. 

 

Bod č. 406/16 

Rada města schválila mimořádný finanční dar ve výši 5.000 Kč rodině Rudolfa Štose, který 
vykonával funkci místostarosty v obci Dražůvky a byl při výkonu své funkce zastřelen.  
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 407/16 

Rada města schválila závazné prohlášení k investičnímu záměru stavby „I/22 Klatovy- Beňovy-

Kal“. 
 

Bod č. 408/16 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

  

   

  

 

 

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta 
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Bod č. 409/17 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 410/17 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Živnostenského odboru MěÚ Klatovy.  

 

Bod č. 411/17 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Hospodářského odboru MěÚ Klatovy.  

 

Bod č. 412/17 

Rada města vzala na vědomí návrh IDP (předplatné a jednotlivé jízdné) ve vozidlech linek MHD  

a uložila HO doplnit zprávu o připomínky z diskuse a opětovně předložit k projednání radě města. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 413/17 

1. 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 bez DPH pro akce: 
a) k. ú. Klatovy –„Klatovy, Zahradní 935 – přeložka NN“ 

 pp. č. 965/10 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 1 bm zemního vedení NN  
b) k. ú. Klatovy –„Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 401 - VN“ 

 pp. č. 4164/47, 2193/16 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm vzdušného 
vedení VN  

c) k. ú. Klatovy –„Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 406 - VN“ 

pp. č. 2785/7 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca ½ příhradového stožáru – cca  

2 m2  

2. a) 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. 97/1 v k. ú. 
 Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
 provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, Gorkého, město 
 Klatovy – přeložka NN“ v rozsahu cca 138 bm zemního vedení NN. 
b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného 

břemene a souhlasila s cenou 500,00 Kč bez DPH za celou trasu. 
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

Bod č. 414/17 

a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 
„INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“ na uložení optických kabelů v obecních 
pozemcích v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, TSMK a OVV. 

 

b) Rada města rozhodla o vzájemné výměně mikrotrubiček mezi městem Klatovy a společností  
 T-Mobile dle stanoviska OVV. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                      p. F. Kocfelda,  

                      p. Ing. R. Klemsa 

USNESENÍ č. 17 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. října 2019 
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Bod č. 415/17 

Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR pro 
rok 2020 na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 416/17 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci 119. výzvy OPŽP na akci „Snížení 
přívalových průtoků Klatovy – Luby“ a uložila ORM zajistit ve spolupráci s OŽP podání žádosti 
v termínu do 13.01.2020.  
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 417/17 

Rada města souhlasila se zpracováním jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Luby, v lokalitě „nad 
řadovkami“ a uložila starostovi města a ORM požádat ČR – SPÚ o zahájení a administraci procesu 
JPÚ v souladu se zákonem s tím, že v době 10 let od zahájení JPÚ nebudou v lokalitě zahájeny 
úkony, směřující k výkupu pozemků pro jihozápadní obchvat.  
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                       p. Ing. L. Hošek                    

Bod č. 418/17 

Rada města souhlasila s přípravou pokračování projektu volnočasového areálu FOTBALGOLFU 
v Klatovech.  

 

Bod č. 419/17 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/40/2018/Čer,  
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Expozice – refektář 59/I 
Klatovy – stavební úpravy“. 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. 420/17 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/12/2019/Ko,  

uzavřené mezi městem Klatovy a firmou K&K TECHNOLOGY a.s. Klatovy na akci „Přeložka 
parovodu v ulici Maxima Gorkého“. 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. 421/17 

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 

potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 
397 01 Písek, IČ 28078756. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
 a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.885.604,00 Kč 
 bez DPH, 8.331.581,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 422/17 

1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení EUbuilding a.s., Pištín 91,  
373 46 Pištín, IČ 24179876 a účastníka Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 
64834042 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona 
č. 134/2016 Sb., „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ v souladu s § 48 
odst. 2 písm. a) ZZVZ (nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení).  

 

2.  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 zbyl jediný účastník zadávacího řízení). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 423/17 

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 „Komunální vozidlo se 
specifickou vysokotlakou mycí a čistící nástavbou“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na 
úřední desce a internetových stránkách města Klatovy. 

 

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) 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        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Peter Pošefka           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 10–11/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

             p. P. Pošefka 

Bod č. 424/17 

1. Rada města vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s pí , ubytovací 
jednotka č. 23, , , ke dni 14.10.2019. 

2. Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi pí  a  
 k nebytovému prostoru kadeřnictví, , .  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 425/17 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem  

Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností Libuše Soferová 

s.r.o., zastoupena jednatelkou Libuší Soferovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 401 – VN“, IZ-12-0000327/SOBS VB/1 – poř.  
č. 259. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností Libuše Soferová s.r.o., 
zastoupena jednatelkou Libuší Soferovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 406 – VN“- IZ-12-0000326/SOBS VB/1 – poř.  
č. 260. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 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. 261.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena p. Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Zahradní 935 – přeložka NN“ – poř. č. 262. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupena stavbyvedoucím Radkem 

Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Gorkého, Město Klatovy – přeložka NN“ – poř. č. 263. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupena společností GridServices, s.r.o. 
(oprávněný) a Klatovskou stavební kanceláří s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Zbyňkem 
Červeným (investor). 
Předmět smlouvy: „PREL A, přeložka plynovodu Klatovy, 96 bj. Plánické předměstí Klatovy-IV. 

etapa, číslo stavby: 8800089388“ – poř. č. 264.   
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Arch. Evou Kováříkovou (poskytovatel). 
Předmět dodatku: změna čl. II odst. 1 Smlouvy – poř. č. 265. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vypůjčitel) a Prachatickým muzeem, zastoupené ředitelem Mgr. Petrem Berkovským (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení movité věci – poř. č. 266.  
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/40/2018/Čer z 26.09.2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1.1 a 5.2. Smlouvy – poř. č. 267.  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/12/2019/Ko mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností K&K TECHNOLOGY a.s., 
zastoupenou předsedou představenstva Václavem Kutilem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. Smlouvy – poř. č. 268. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a SJM Stanislavem Havlem a Ing. Alenou Havlovou 

(povinní). 
Předmět smlouvy: věcné břemeno – vodovodní řad v k.ú. Sobětice – poř. č. 269. 
 

Bod č. 426/17 

Rada města schválila spolupráci mezi městem Klatovy a ČZU Praha, fakultou životního prostředí   
na projektu “Atraktivní kompaktní město“.  
 

Bod č. 427/17 

1. Rada města schválila starostovi města Mgr. R. Salvetrovi účast na konferenci evropských 

      regionů a měst, konanou 06. – 09.10.2019 v Salzburgu.  

2. Rada města schválila účast na veletrhu cestovního ruchu, konaný 22.01. - 24.01.2020 

v Bratislavě ve složení: Mgr. Rudolf Salvetr, Ing. Martin Kříž. 

 

Bod č. 428/17 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta 
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Bod č. 429/18 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 430/18 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru výstavby a územního plánování Městského  
úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 431/18 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského  
úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 432/18 

1. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemku pp.  č. 734/23 v k. ú. Točník u Klatov  

 o výměře 264 m2 za cenu 50,00 Kč/m2 ve vlastnictví , ,  

, za pp. č. 1574 o výměře 5 464 m2 za cenu 20,00 Kč/m2 v k. ú. Ostřetice ve vlastnictví 
města Klatovy s finančním doplatkem městu ve výši 96.080,00 Kč. 

 

2. a) Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků pp. č. 492/26, 492/34, 477/1 v k. ú. 
 Točník u Klatov o celkové výměře 4 132 m2 ve vlastnictví manželů  a  
 , ,  a pp. č. 492/29 o výměře 2 418 m2 ve vlastnictví 
 , , , celkem 6 550 m2 za obecní pp. č. 538, 
 545/29 a části  249/23 o celkové výměře max. 7 860 m2, vše v k. ú. Točník u Klatov ve 
 vlastnictví města Klatovy v poměru 1:1,20. 

 

b) Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemku pp. č. 492/28 o výměře 1 210 m2 v k. ú. 
 Točník u Klatov ve vlastnictví . , ,  
  za část obecní pp. č. 492/62 o výměře max. 1 452 m2 v k. ú. Točník u Klatov 
 ve vlastnictví města Klatovy v poměru 1:1,20. 

 

c)  Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemku pp. č. 492/30 o výměře 2 358 m2 v k. ú. 
 Točník u Klatov ve vlastnictví spoluvlastníků , ,  
 , , , , ,  
 ,  a , ,  za obecní pp. 
 č. 525/2 a část 492/63 o výměře max. 2 830 m2 v k. ú. Točník u Klatov ve vlastnictví města 
 Klatovy v poměru 1:1,20. 

 

3. Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku pp. č. 720/2 o výměře 230 m2 v k. ú. Luby 
s možností čerpání vody z vrtu pro , ,  

, s podmínkou umožnění napojení na vrt dalším zahrádkářům v lokalitě. 
 

4. a)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavební 
 úpravy domu čp. 12 v Lubech u Klatov, k. ú. Luby, poz. č. par. 23/1“ a s umístěním plynové 
 přípojky v pp. č. 811/45 v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

 

USNESENÍ č. 18 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. října 2019 
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b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu 
 do chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v ul. 5. května pp. č. 811/45 v k. ú. 
 Luby za účelem uložení plynové přípojky pro akci „Stavební úpravy domu čp. 12 v Lubech 

 u Klatov, k. ú. Luby, poz. č. par. 23/1“. 
 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu „Kal – vodovodní přípojka k čp. 6“ a souhlasila s umístěním vodovodní přípojky 
 v pp. č. 1190/4  v k. ú. Kal 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 – chodníku ze zámkové dlažby na pp. č. 1190/4 v k. ú. Kal    

 u Klatov za účelem uložení vodovodní přípojky pro akci „Kal – vodovodní přípojka  
 k čp. 6“. 

 

6. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. v pp. č. 218/6 v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby    

 a oprav horkovodního vedení pro akci „Wolkerova ulice – horkovodní přípojka“ v rozsahu cca  

 2 x 4 bm horkovodu. 

 

7. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu do 
chráněné komunikace – parkovacího stání ze zámkové dlažby v ul. Nádražní na pp. č. 3408/1 
v k. ú. Klatovy za účelem uložení kanalizační přípojky pro akci „Klatovy, Nádražní ulice čp. 
170/III – kanalizační přípojka“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 433/18 

a)  Rada města vzala na vědomí informace o připravovaném záměru firmy ČEZ Distribuce, a. s. na 

propojení trafostanic ve městě a uložila ORM, HO a OVV zkoordinovat jednotlivé etapy 
v maximální míře s akcemi města, firmy T-Mobile a ostatních správců sítí v jednotlivých 
letech. 

b)  Rada města uložila ORM předložit k odsouhlasení PD pro územní rozhodnutí na konkrétní 
úseky rekonstruovaných sítí. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 434/18 
Rada města rozhodla, že umisťování dobíjecích stanic elektromobilů a  elektrokol bude řešit 
připravovaná Strategie Smart City. 

              Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 435/18 

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti akce „Revitalizace Divadelní ulice“ 
a uložila ORM jednat s MgA. Majou Raškovou ve smyslu diskuse. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 436/18 

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce „Oprava schodiště před 
kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech“.  

 

2.  Rada města uložila ORM vyhlásit poptávkové řízení na dodavatele akce „Oprava schodiště 
před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech“ s termínem 
realizace do 06/2020 a předložit v 11/2019 návrh na uzavření smlouvy s firmou, která podá 
nejvhodnější nabídku. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 437/18 

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce „Obnova Křížové cesty  
 v  Klatovech“.  

 

2.  Rada města uložila ORM vyhlásit poptávkové řízení na dodavatele akce „Obnova Křížové 
cesty v Klatovech “ a předložit v 11/2019 návrh na uzavření smlouvy s firmou, která podá 
nejvhodnější nabídku. 

 

3.  Rada města uložila místostarostovi města p. Ing. V. Chroustovi a ORM ověřit v jednání s  

církví, zda stávající vyobrazení odpovídají křesťanskému pojetí křížových cest. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 438/18 

a) Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti záměru KLATOVSKÉ 
TEPLÁRNY a.s. na realizaci výběrové řízení dodavatele tepelné energie prostřednictvím zdroje 
kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerační jednotky). 

b)  Rada města uložila představenstvu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. ve spolupráci s ORM  

 a právničkou realizovat výběrové řízení na dodavatele tepelné energie prostřednictvím zdroje 
kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerační jednotky) a předložit radě města ve funkci 
valné hromady KT a.s. jeho výsledek. 

c)  Rada města schválila vzorovou nájemní smlouvu na pronájem prostor a pozemků objektu čp. 
626, Klatovy IV jako podklad zadávací dokumentace.      

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 439/18 

Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování projektu „Minihřiště UMT – TJ Start Luby“, 
žadatele o dotaci TJ Start Luby, z. s. v rámci Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ 
z Podprogramu MŠMT „133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“ 
z rozpočtu města do výše 1.400.000,00 Kč vč. DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 440/18 

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti 

budovy Kulturního domu v Klatovech“ a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 
30.10.2019.   

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 441/18 

1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení PROCES – Centrum pro rozvoj 

obcí a regionů, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 28576217 z účasti  
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., 
„Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“, dílčí část 3: Cestovní ruch, 

v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ (nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení, kdy 
nebyla prokázána technická kvalifikace). 

 

2. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení, na akci „Zpracování 
strategických dokumentů pro město Klatovy“, dílčí část 1, 3 a 4. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky: 
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- pro část 1: Generel dopravy, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

SPOLEČNOST PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP + FAKULTA DOPRAVNÍ – 

GENEREL DOPRAVY, Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28714792,  
- pro část 3: Strategie cestovního ruchu, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 00553115, (s 

odkládací podmínkou uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení 
účastníka PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., IČ 28576217), 

- pro část 4: Strategie Smart City, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  

M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005. 
 

3. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 

v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení, na akci „Zpracování 
strategických dokumentů pro město Klatovy – II.“, dílčí část 1 a 2. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
 nabídky:  

- pro část 1: Koncepce veřejného osvětlení, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6, IČ: 24302741, 
- pro část 2: Generel zeleně, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Atregia s.r.o., 

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČ: 02017342.  

 

4. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybranými účastníky zadávacího řízení Smlouvy o dílo:  

- pro část Generel dopravy za cenu 1.840.000,00 Kč bez DPH, 2.226.400,00 Kč vč. DPH,  
- pro část Strategie cestovního ruchu za cenu 569.000,00 Kč bez DPH, 688.490,00 Kč vč. 

DPH,   

- pro část Strategie Smart City za cenu 280 000,00 Kč bez DPH, 338.800,00 Kč vč. DPH, 
- pro část Koncepce veřejného osvětlení za cenu 1.780.000,00 Kč bez DPH,  

 2.153.800,00 Kč vč. DPH,   
- pro část Generel zeleně za cenu 1.064.000,00 Kč bez DPH, 1.287.440,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

 

Bod č. 442/18 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech – II.“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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. 
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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  
 Luděk Černík  
 Martin Červený (SN Klatovy)        

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 10.12.2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 443/18 

1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze SFRB na regeneraci 

veřejných prostranství na sídlištích na území ČR akci „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“. 

 

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 „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, 
na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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. 

 

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

5.  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. 

 

6.  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  
 Luděk Černík  
 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu  29.11.2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

Bod č. 444/18 

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 nového dozeru 
a odkup stávajícího“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových 

stránkách města Klatovy. 
 

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) dle přílohy. 
 

4.  Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek a zpřístupnění jejich obsahu 
zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAKAZKY 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        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

  Ing. Vladimír Král, Ph.D.          

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 11–12/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. P. Pleskotová 

 

Bod č. 445/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 07.10.2019.  
 

Bod č. 446/18 

1. Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2019-údržba ze dne  

06.02.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava 

povrchu komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2019“. Předmětem dodatku je 

prodloužení termínu dokončení díla o devět dní. 
2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
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Bod č. 447/18 

Rada města vzala na vědomí návrh IDP a souhlasila se záměrem, že kromě jízdného a slev 
stanovených Radou města Klatovy, bude ve vozidlech linek MHD (436001, 436002 a 436004) od 
01.07.2020 uznáván Tarif IDP (předplatné a jednotlivé přestupní jízdné) včetně slev poskytovaných 
v rámci IDP s tím, že definitivní návrh tarifu bude Radou Plzeňského kraje schválen počátkem roku 
2020 a znovu předložen k vyjádření Radě města Klatovy. 

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 448/18 

Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhláškou města Klatov o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 01.01.2020. 

  Zodpovídá: p. M. Jarošík  
 

Bod č. 449/18 

Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území města Klatov s účinností od 01.01.2020. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík   

Bod č. 450/18 

1. Rada města pověřila provozováním jezuitského refektáře Městskou knihovnu Klatovy, 

příspěvkovou organizaci. 
2. Rada města doporučila ZM úpravu zřizovací listiny Městské knihovny Klatovy v souvislosti  

 s provozování jezuitského refektáře. 
3.  Rada města uložila SNK připravit dodatek nájemní smlouvy na pronájem rekonstruovaných 

prostor jezuitského refektáře. 
4.  Rada města uložila ORM ve spolupráci s právničkou města připravit smlouvu o výpůjčce na 

vybavení jezuitského refektáře. 
5.  Rada města uložila MěK předložit podrobný rozpočet činnosti MěK a refektáře na rok 2020. 

        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 451/18 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 07.10.2019 a přijala 

následující závěry:  
1. schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše příspěvku činí 

737 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  
2. schválila poskytnutí mimořádné dotace: 

 a/ Atletika Klatovy, na zajištění akce „Běh klatovskou Hůrkou“ ve výši 5.000 Kč, 
 b/ Kanoistický klub Klatovy, na závody ve vodním slalomu ve výši 15.000 Kč, 

3. neschválila poskytnutí mimořádné dotace pro DIAMOND DANCE, na nákup odrazového můstku. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít veřejnoprávní 
smlouvy. 

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

  

Bod č. 452/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 30.09.2019. 

 

Bod č. 453/18 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc září 2019. 
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Bod č. 454/18 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 investiční  
záměr - modernizaci zařízení a vybavení školní kuchyně a opravu povrchu podlahy velké 

tělocvičny. 
         Zodpovídá: Mgr. Emilie Salvetrová 

Bod č. 455/18 
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pokrytí nákladů 
spojených s novým, doplněným a rozšířeným vydáním publikace Karla Poláka o Josefu Frantovi 
Šumavském v předpokládané výši 37.000. Kč.  
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 456/18 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pořízení nových 
regálů do oddělení pro děti a mládež v přepokládané hodnotě 53.000 Kč.  
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 457/18 

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 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupené starostou PaedDr. Václavem Petrusem 
(poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: změna čl. I odst. 3 Smlouvy – poř. č. 270. 
 

Smlouva č. 010/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(pořadatel). 
Předmět smlouvy: koncertní program v rámci vánočních trhů – poř. č. 271.   
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, zastoupenou 
Terezou Domorázkovou (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL 1821_C_P_KLTV365-KLTV1HR_MET – poř. č. 272.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, HARFA, p. č. 2804/34-kann – poř. č. 273. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Klatovskou teplárnou a.s. Klatovy, 
zastoupenou členem představenstva Ing. Petrem Beránkem (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Wolkerova ulice – horkovodní přípojka čp. 411/II“ – poř. č. 274. 
 

Bod č. 458/18 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 22.10.2019. 

 

Bod č. 459/18 

Rada města byla seznámena s návrhem na likvidaci odpadních plastů. 
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Bod č. 460/18 

Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru – 9. ročníku na rozšíření 
Klatovského vánočního betlému.  
         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 461/18 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta 
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Bod č. 462/19 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 463/19 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru dopravy Městského úřadu v Klatovech 

 

Bod č. 464/19 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru školství, kultury a cestovní ruchu Městského  
úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 465/19 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 653/1 o výměře cca 48 m2 v k. ú. 
Tupadly u Klatov za cenu smluvní 50,00 Kč Kč/m2, tj. celkem cca 2.400,00 Kč bez DPH 
manželům  a , , .  

 

2. Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 995 – lesní pozemek o výměře 2 229 m2 ve 

vlastnictví . , , za část obecní pp. č. 285/1 – 

lesního pozemku o výměře 2 229 m2, vše v k. ú. Střeziměř, bez finančního plnění.  
 

3. Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku pp. č. 147/16 o výměře 182 m2 v k. ú. Drslavice u 
Tupadel pro . , , , manžele  

, , , , , , 
manželé  a , , , manžele  a 

, , , manžele  a . , 
, , manžele  a , ,  

, , , , manžele  a . , 
, , , , manžele  

a , .  
 

4. Rada města rozhodla o povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla 
Drůbežářského závodu Klatovy a. s. na pp. č. 3403/1 – parkovišti na náměstí Míru před 
provozovnou Bufet Slavie od 01.11.2019 do 31.10.2024.  

 

5. a)  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích pp. č. 1410/7, 1383/20, 1410/1, 
 3537/2, 1471/3, 1469/1 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k 
 zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „PREL A - 
 Přeložka NTL plynovodu, Podhůrecká ul., Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy 7. etapa“ v 
 rozsahu cca 65 bm NTL plynovodu.  

b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného břemene  
 a souhlasila s cenou 500,00 Kč bez DPH za celou trasu. 
 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. října 2019 
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6. a)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  

 stavbu: „Klatovy, Školní čp. 403/IV – výměna dešťové kanalizační přípojky“ u bytového 
 domu čp. 403/IV. na obecní pp. č. 525/7 v k. ú. Klatovy – dle předložené dokumentace.  

 b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky a souhlasila s provedením výkopových prací v pp.  
  č. 525/7 v k. ú. Klatovy v souvislosti s výměnou dešťové kanalizační přípojky u čp. 403/IV  
  v termínu do 20.11.2019 dle pravidel pro povolování výkopů města Klatov, za vhodných 

 klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.  
 

7. Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění 
a nesouhlasila s provedením výkopových prací v souvislosti s realizací stavby „Základová 
stanice telekomunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s. Klatovy pp. č. 3044/1“. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

Bod č. 466/19 

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce „Revitalizace Divadelní 
ulice“ a rozhodla o pokračování projekčních prací firmou Artcore Praha, IČ 01914791.  

2.  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a uložila ORM uzavřít  
 s firmou Artcore Praha, IČ: 01914791 smlouvu o dílo na zpracování PD na akci „Revitalizace 

Divadelní ulice v Klatovech“ za cenu 556.800,00 bez DPH, s termínem plnění do 31.03.2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

Bod č. 467/19 

1. Rada města revokovala své usnesení č. 18 z 15.10.2019 a rozhodla o zrušení dílčí části č. 1, dílčí  
 části č. 3 a dílčí části č. 4 zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby podle zákona  
 č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování strategických dokumentů 
 pro město Klatovy“, vyhlášeného 18.06.2019, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tzn. z 
 důvodů  hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 
 zadávacím řízení  pokračoval. Tímto důvodem je skutečnost, že nelze dodržet termín pro 
 zahájení plnění stanovený v zadávací dokumentaci.  

 

2.  Rada města revokovala své usnesení č. 18 z 15.10.2019 a rozhodla o zrušení dílčí části č. 1 a 
dílčí části č. 2 zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby podle zákona č. 
134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování strategických dokumentů 
pro město Klatovy – II.“, vyhlášeného 12.08.2019, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, 
tzn. z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 
zadávacím řízení pokračoval. Tímto důvodem je skutečnost, že nelze dodržet termín pro 
zahájení plnění stanovený v zadávací dokumentaci.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 468/19 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Komunální vozidlo se 
specifickou mycí a čistící nástavbou“.  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 
165 00 Praha 6, IČ: 44792247.  

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 4.478.500,00 Kč bez 
DPH, 5.418.985,00 Kč vč. DPH. 

   Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

 p. P. Pošefka 
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Bod č. 469/19 

1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze 78. výzvy IROP na 

 projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“. 
 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení k veřejné zakázce 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“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
 nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení: Pavel Starý – STAP – projektant, 

 Nuderova 602/II, 339 01 Klatovy, IČ 12485781. 
 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

 a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o výkonu technického dozoru 

 investora za cenu 595.000,00 Kč bez DPH, 595.000,00 Kč vč. DPH. 
                                                                           Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 470/19 

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, šaten a hygienických zařízení – II. a III. etapa" formou 

zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné 
výzvy vybraným dodavatelům 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) 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  
 Peter Pošefka  
 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 

6.    Rada města uložila ORM předložit RM v 12/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení  
 veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 471/19 

Rada města rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 100.000,00 Kč od Státního fondu 
kinematografie z programu „Digitalizace a modernizace kin“ k projektu s názvem „Modernizace 
kina Šumava v Klatovech“.   

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 472/19 
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 2/2020 MPO do 
Programu EFEKT II. pro rok 2020 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech –  

3. etapa“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 31.10.2019.  
                                                                                                 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 473/19 

Rada města neschválila umístění herních prvků do sadů Dr. K. Hostaše. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 474/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8500003736 ze dne  
13.09.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „II/19122 
Klatovy-ulice Maxima Gorkého, oprava“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
dokončení díla na základě požadavku ČEZ Distribuce a.s. na přeložku kabelu v jarních 
měsících r. 2020..  

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

Bod č. 475/19 

Rada města projednala návrh HO na opravy místních komunikací pro rok 2020 a uložila HO ve 

spolupráci s ORM připravit výběrová řízení na zhotovitele staveb v ulici Mánesova, ulici Zahradní 
a obytné zóně Fráni Šrámka-jihozápadní část společně s ulicí Milady Horákové. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

Bod č. 476/19 
Rada města doporučila ZM schválit do Programu regenerace MPZ pro rok 2020 akce: 
1.  vstupní schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce, náměstí Míru, 

Klatovy - odborná oprava, 

2.   ohradní zeď u č. p. 59/I, Klatovy -  oprava - dozdění, doplnění omítek, nátěr (od sadů Na 
Valech), 

3.  objekt č. p. 3,4/I, Plánická ul., Klatovy - oprava omítek včetně nátěru (v úrovni 1.NP a u okap. 
římsy), 

4.   objekt č. p. 59/I, Balbínova ul., Klatovy - nátěr oken (z Balbínovy ul., z nádvoří), 
5.   objekt č. p. 148/I, Denisova ul., Klatovy – odborná oprava vstupních dveří z Divadelní ul.,   
6.   objekt muzea č. p. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád (dokončení dvorní části, štít). 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 477/19 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  
ze 14.10.2019. 

 

Bod č. 478/19 

1. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 501 na adrese Klatovy,  
 s pí  na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy  

 o finančním vyrovnání.  
2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k ubytovací jednotce č. 23 na adrese Klatovy, 

 s pí  na dobu určitou 3 měsíce.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 479/19 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí věcného daru pro 
Domov pro seniory v Újezdci.  
Věcným darem je nůžkový stan Brimo (3 x 6 metrů) v hodnotě 17 999 Kč včetně DPH pro potřeby 
uživatelů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci.  
Dárce: Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy, IČ 00255823. 

         Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 480/19 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o vystoupení č. 191222 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a P. Procházkou – Uměleckou agenturou P&P, Praha.  
Předmět smlouvy: představení: „Andělé“ + obří sáně – poř. č. 275.  
 

Smlouva o poskytování servisních služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností dormakaba Česko s.r.o., zastoupenou 
jednatelem Juliánem Hederem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: pravidelná údržba skleněných dveří – poř. č. 276.  
 

Smlouva o ubytování č. U02/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy 
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a společností Oskar metal, 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Tatianou Semchiv (objednatel).  

Předmět smlouvy: poskytnuté ubytování – poř. č. 277.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou 
společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Zdeňkem Petrášem (budoucí 
oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce PREL A – Přeložka NTL plynovodu, Podhůrecká ul., Regenerace PS Pod 
Hůrkou, Klatovy 7. Etapa – poř. č. 278.  
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností PEPA STYL s.r.o., zastoupenou Petrem Štýsem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: zhotovení betlému – poř. č. 279.  
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Evou Popperovou, Klatovy (pachtýř).  
Předmět smlouvy: pozemky k pastevnímu ustájení koní a sekání, p.č. 1105/3, 1105/4, 1105/6, 
1105/7 k.ú. Klatovy, 95/1 k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 280.  
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a manž. Ing. Danielem Hujsou  
a Bc. Michaelou Hujsovou, Klatovy (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: umístění sjezdu na pp.č. 3760/2 k.ú. Klatovy – poč. č. 281. 
 

Bod č. 481/19 

Rada města se seznámila s návrhem na likvidaci odpadních plastů a vyžádala si stanovisko Odboru 
životního prostředí MěÚ Klatovy a Pošumavské odpadové společnosti s.r.o., Klatovy.  
 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

  p. Ing. M. Skrbek   
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Bod č. 482/19 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití fondu investic na nákup podlahového  
mycího stroje pro refektář jezuitské koleje v předpokládané hodnotě 52.000 Kč. 

                                                                                      Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 483/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Martin Kříž  

             starosta města                         místostarosta                                            
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Bod č. 484/20 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 485/20 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 486/20 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Finančního odboru Městského úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 487/20 

1. Rada města rozhodla o výkupu technické infrastruktury vybudované u domů D a E v rámci akce 
Atrium park Hůrka od společnosti STAFIN Klatovy s. r. o., Edvarda Beneše 31, Plzeň do 
majetku města za celkovou kupní cenu 2.000,00 Kč vč. DPH takto: 
- komunikace u čp. 925/III a 926/III, parkovací stání, 2 plochy na nádoby na odpad, 

komunikace pro pěší a komunikace obslužná na pp. č. 1465/38, 1465/46, 1465/30, 
1465/47 a 1465/48 v k. ú. Klatovy v hodnotě 3.100.000,00 Kč bez DPH, 

-  veřejné osvětlení vč. 7 ks stožárů na pp. č. 1465/2, 1465/44, 1465/32, 1465/31, 1465/30, 
1465/46, 1465/27 v k. ú. Klatovy v hodnotě 265.000,00 Kč bez DPH, 

-  dětské hřiště v atriu na pp. č. 1465/45 v k. ú. Klatovy v hodnotě 583.000,00 Kč bez DPH, 
-  veřejná zeleň na pp. č. 1465/2, 1465/44 a 1465/1 v k. ú. Klatovy v hodnotě 468.000,00 

Kč bez DPH. 
2. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

 stavbu: „Luby – ul. Pod Hřbitovem prodloužení vodovodu vč. přípojek“ na obecních pp.  
  č. 98/10, 98/22, 812/3 v k. ú. Luby – dle předložené dokumentace. 
 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města Klatov  

  a souhlasila s provedením výkopových prací v pp. č. 98/10, 98/22, 812/3 v k. ú. Luby 
 v termínu do 22.11.2019 za vhodných klimatických podmínek a dle podmínek HO. 

 c) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního řadu vybudovaného v pp. č. 98/10, 98/22, 

 812/3  v k. ú. Luby v rámci akce „Luby – ul. Pod Hřbitovem prodloužení vodovodu vč. 
 přípojek“ od manželů  a , , , manželů 
  a , , , manželů  a  
 , . ,  do majetku města Klatovy. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 488/20 

Rada města rozhodla o zrušení koncesního řízení k nadlimitní veřejné zakázce – koncesi na služby 
postupem podle části osmé zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ) s názvem „Provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“, podle ustan. § 127 odst. 2 písm. d) zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 pí Mgr. R. Šustrová 
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Bod č. 489/20 

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 „Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – HENSTAV s.r.o., Domažlická 
521/101, 318 00 Plzeň, IČ 29085373. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 8.391.964,95 Kč 
bez DPH, 10.154.277,59 Kč vč. DPH. 

 

3. Rada města pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo z důvodu, že by vybraný 
dodavatel neposkytl součinnost k uzavření smlouvy dle ZZVZ, rozhodla tohoto dodavatele 
vyloučit (§ 122 odst. 7 ZZVZ) a uložila starostovi města uzavřít Smlouvu o dílo 
s dodavatelelem, který se umístil na druhém místě v pořadí.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 490/20 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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  
 Ing. Jiří Kučera 

 Ing. Věra Schmidová       

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 17.12.2019 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 491/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 04.11.2019. 

 

Bod č. 492/20 

Rada města rozhodla o ukončení jednacího řízení bez uveřejnění týkající se veřejné zakázky na 
provozování městské hromadné dopravy v Klatovech v období od 01.01.2020 do 30.06.2020, 

schválila nabídku podanou ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 1242/27, 
312 78 Plzeň, IČ 48362611, s odhadovanou prokazatelnou ztrátou 30,44 Kč/km (39,44 Kč/km 

včetně výnosů z tržeb) a uložila starostovi města uzavřít smlouvu. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 493/20 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc říjen 2019. 
 

Bod č. 494/20 

Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek a doporučila  
ZM tento prodej schválit: 

- b. j. 692/14 - Suvorovova 692/IV, Klatovy, 

- b. j. 783/3 - Jiráskova 783/II, Klatovy, 

- b. j. 639/16 - Plzeňská 639/II, Klatovy, 
- b. j. 523/17 - U Retexu 523/III, Klatovy, 

- b. j. 628/9 - Suvorovova 628/IV, Klatovy, 

- b. j. 809/8 - Cibulkova 809/III, Klatovy, 

- b. j. 693/8 - Plánická 693/IV, Klatovy, 
- b. j. 691/4 - Suvorovova 691/IV, Klatovy, 

- b. j. 523/22 - U Retexu 523/III, Klatovy. 

Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 

Bod č. 495/20  

1. Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy s platností 6 měsíců na nebytový prostor 
Václavská ul. 122/I, Klatovy (krejčovství) s p. . 

 

2. Rada města schválila snížení nájemného z nebytového prostoru č.p. 3-4/I Plánická ul., Klatovy 

(opravna obuvi), nájemce pí , na částku 4.000 Kč měsíčně. 
 

3. Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy na garáž Na Bělidle 2/IV  
.  pro podnájemce Triomax s.r.o. na dobu určitou 1 rok.  

 

4. Rada města schválila pronájem 4 kůlen ve dvoře Niederleho 272/III pro p.  
s podmínkou výpovědní lhůty 1 měsíc, roční nájemné 8.608 Kč.  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 496/20 

Rada města schválila ZŠ Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for Women 

v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 6.336 Kč za účelem financování školních obědů žáka  
5. ročníku v období od 02.09.2019 do 30.06.20. 
                                                                                                            Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený   
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Bod č. 497/20 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančního daru 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.  
2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovací 

smlouvou. 

3. Rada města schválila MěÚSS Klatovy změnu plánu rozpočtu pro rok 2019 dle přílohy. 
   Zodpovídá: Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 498/20 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 358/98 z 29.06.1999 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Městskou knihovnou Klatovy, zastoupenou Bc. Jarmilou Poupovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna článku III. Smlouvy – poř. č. 282. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 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 Luby, KT, parc. č. 757/16 – NN – poř. č. 283. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha, zastoupenou společností 
První SaZ Plzeň a.s., zastoupená p. Radkem Frieslem (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL 1821_C_P_KLTV386-KLTV1HR_MET – poř. č. 284. 
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Miroslavem 

Marcinkiewiczem, ,  (koordinátor). 
Předmět smlouvy akce „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391- 393/III, Klatovy – 

poř. č. 285. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a společností MS drilling s.r.o., Klatovy, 
zastoupenou Ing. Miroslavem Matějkou a Petrem Sýkorou, společností Edolo, s.r.o., Klatovy, 
zastoupenou Ing. Václavem Edlem, a společností EKOINTERIER s.r.o., Klatovy, zastoupenou 
Viktorem Fedákem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: parcela č. 2615/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 286. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a společností EKOINTERIER s.r.o., Klatovy, 
zastoupenou Viktorem Fedákem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela 2615/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 287. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a společností MS drilling s.r.o., Klatovy, 
zastoupenou Ing. Miroslavem Matějkou a Petrem Sýkorou (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela 2615/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 288. 
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Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a společností Edolo  s.r.o., Klatovy, zastoupenou 
Ing. Václavem Edlem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela 2615/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 289. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze 06.10.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Tomášem Kosohorským, Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna č. IV bod 4.1. Smlouvy – poř. č. 290. 

 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností G-PROJECT, s.r.o. České Budějovice, zastoupenou JUDr. Janem 
Šmidmayerem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: podzemní kontejnery – poř. č. 291. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Janem 
Prachem, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. II, bod 2.3. Smlouvy – poř. č. 292.  

 

Smlouva o poskytnutí služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Františkem Pelíškem, , Klatovy (dodavatel). 
Předmět smlouvy: ozvučení Klatovského městského bálu – poř. č. 293. 

 

Bod č. 499/20 

1. Rada města vzala na vědomí informace o vícepracích na akci „Rekonstrukce šaten a zázemí  
 na ZS v Klatovech“. 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření smlouvy s firmou Interiery koupelen s.r.o., Plzeň na 
úhradu těchto prací za cenu 350.935,00 Kč bez DPH. 

3. Rada města doporučila ZM chválit navýšení rozpočtu akce „Rekonstrukce šaten a zázemí na 
ZS v Klatovech“ o částku 351.000,00 Kč.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 500/20 

Rada města schválila Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy poskytnutí mimořádné  
dotace ve výši 40.000 Kč na činnost. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 501/20 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

 

         Ing. Martin Kříž  

                                                  místostarosta 
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Bod č. 502/21 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 503/21 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru životního prostředí Městského  
úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 504/21 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru rozvoje města Městského  
úřadu v Klatovech. 

 

Bod č. 505/21 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecní stp. č. 300 o výměře 1 841 m2 v k. ú. 
Klatovy za cenu obvyklou 1.600,00 Kč/m2, tj. celkem 2.945.600,00 Kč bez DPH vlastníku 
objektu čp. 800/III – společnosti Arcona Capital Central European Properties, a. s., Politických 
vězňů 912/10, Praha 1.  

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3387/3 o výměře cca 80 m2  

v k. ú. Klatovy Vladimíru Sedláčkovi, ul. 5. května 1077, Přeštice za cenu obvyklou 1.120,00 
Kč/m2, tj. celkem cca 89.600,00 Kč bez DPH. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 1998/9 o výměře 1 088 m2 v k. ú. 
Klatovy  

- manželům .  a . , ,  za smluvní cenu 
 350,00 Kč/m2, tj. celkem 380.800,00 Kč bez DPH , 

 -  manželům .  a , ,  za smluvní cenu  
  350,00 Kč/m2, tj. celkem 380.800,00 Kč bez DPH. 

    

4. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 1386/1, 1386/7, 1397/2, 
1408/1, 1410/7, 3538/2 a stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 3 209 m2 

společnosti STAFIN Klatovy, s. r. o., Edvarda Beneše 590/31, Plzeň pro stavbu dvou bytových 
domů a parkovacího domu dle schválené zastavovací studie za smluvní ceny: 
-  části pp. č. 1386/1, 1386/7, 1410/7 a stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca  

 1 438 m2 á 1.950,00 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem cca 2.804.100,00 Kč bez DPH, 
-  části pp. č. 1397/2, 1408/1 a 3538/2 v k. ú. Klatovy o výměře cca 1 771 m2 á 1.250,00 Kč 

bez DPH, tj. celkem cca 2.213.750,00 Kč bez DPH; cena zahrnuje demolici stávající stavby 
bývalé výměníkové stanice na náklady investora. 

 Úkon bude v současné době zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě kupní, s termínem 
uzavření vlastní kupní smlouvy do 6 let od vydání stavebního povolení na stavby bytových 
domů a parkovacího domu. Podmínky SoBK budou předloženy RM k odsouhlasení. 

 

5. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 3291 o výměře 479 m2 

v k. ú. Klatovy za cenu smluvní 25,00 Kč/m2, tj. celkem za 11.975,00 Kč bez DPH Štěpánce 

Krinkeové, K Starým valům 234/20, 326 00 Plzeň. 
 

USNESENÍ č. 21 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 26. listopadu 2019 
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6. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 824/6 o výměře cca  
 2 m2 v k. ú. Luby za cenu obvyklou 250,00 Kč/m2, tj. celkem za cca 500,00 Kč bez DPH 

 a , , . 
 

7. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 109/5 o výměře 104 m2 

v k. ú. Kydliny za smluvní cenu 540,00 Kč/m2, tj. celkem za 56.160,00 Kč bez DPH  
, ,  a , , . 

 

8. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní stp. č. 43 o výměře cca 5 m2 vč. stavby 
v k. ú. Dehtín vlastnici sousedních pozemků , ,  za 
cenu smluvní 10,00 Kč/m2 tj. celkem cca 50,00 Kč bez DPH. 

 

9. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Klatovy: 
 -  části obecní pp. č. 2760/66 o výměře cca 2 m2 za 

 -  část soukromé ve vlastnictví , ,  pp. č. 134/1 o 
 výměře cca 10 m2, bez finančního plnění. 

 

10. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků - původní pp. č. 113/3, 126/1, 161/1 (dle 

GP pp. č. 773/15, 773/19, 773/11 o celkové výměře 738 m2) vše v k. ú. Předslav ve vlastnictví 
obce Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy za pozemky – původní 773/2 (dle GP pp. č. 
773/18, 773/16, 773/8) o celkové výměře 1 572 m2 vše v k. ú. Předslav ve vlastnictví města 
Klatovy s finančním doplatkem městu ve výši 50,00 Kč/m2, tj. celkem 41.700,00 Kč bez DPH. 

 

11. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení tříleté lhůty k uzavření Kupní smlouvy 
sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 26.10.2016 o 12 měsíců pro kupujícího 
ASL – Servis s. r. o., Nádražní 172, 339 01 Klatovy. Nedodržení stanoveného termínu bude 
sankcionováno smluvní pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 
k uzavřené SoBK. 

 

12.  Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 3070/1 v k. ú. Klatovy o výměře cca 10 m2 

. , ,  na dobu neurčitou pro zřízení 
vjezdu na pp. č. 3074/6 a 3074/4 v k. ú. Klatovy.  

 

 

13.  Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících smluv o výpůjčce pro umístění 
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2021 pro CZECH TIME MEDIA, s. r. o. – 

reklamní hodiny na Rybníčkách na pp. č. 185/1, PENNY Market Klatovy – Domažlická ul. na 
pp. č. 360/5, W&P EURONOVA, s. r. o. – Domažlická ul. na pp. č. 4073 a  ORIS Praha,  

 s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 2479/5, vše v k. ú. Klatovy. 
 

14. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce – části pozemku pp.  
 č. 3792/94 v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem majiteli ,  

, Klatovy na dobu určitou do 31.12.2021.  
 

15. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících nájemních smluv pro umístění 
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2021 pro ARBO s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 
2479/5 a W&P EURONOVA, s. r. o. – Puškinova ulice na pp. č. 3687/1, vše v k. ú Klatovy 

v upravené výši. 
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16. Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu stp. č. 4160 a části pozemku pp. č. 3405/3 o 
celkové výměře 178 m2 v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem , 

,  dobu určitou do 31.12.2021.  
 

17. Rada města rozhodla o pachtu části pp. č. 1191 v k. ú. Kal u Klatov o výměře 2 174 m2 na dobu 

určitou 1 rok za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 761,00 Kč/rok + inflace pro 
, ,  a s podmínkou úpravy cesty.  

 

18. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidel klientů 
Kooperativa pojišťovna, a. s. na pp. č. 3403/17 v k. ú Klatovy, v ulici Zlatnická před 
provozovnou Kooperativy pojišťovny, a. s. od 01.11.2019 do 31.10.2030.  

 

19. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Bytové domy Dragounská, Klatovy“ a s prodloužením vodovodního a 
 kanalizačního řadu na obecní pp. č. 3466/2 a 3466/4 v k. ú. Klatovy a s připojením areálu a 
 parkovacích míst na obecní pp. č. 3466/2 a 3466/4 v k. ú. Klatovy – Dragounská ulice dle 
 předložené dokumentace a s podmínkami HO. 

  

 b) Rada města rozhodla o daru staveb vodovodního a kanalizačního řadu na pp. č. 3466/2, 
 3466/4, 6647/2, 6828/1, 6835/1, 6834/1, 6649/2 a 6833/1 v k. ú. Klatovy od společnosti 
 Final Byt s. r. o., Kocourov 36, p. Mochtín do majetku města. 

  

 c) Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení vodovodního a kanalizačního řadu 
 v pp. č. 6647/2, 6828/1, 6835/1, 6834/1, 6649/2 a 6833/1 v k. ú. Klatovy mezi městem 
 Klatovy jako oprávněným z VB a Final Byt s. r. o., Kocourov 36, p. Mochtín jako povinným 
 z VB, bezúplatně, na dobu neurčitou. 

  

 d) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů k zásahům 
 do chráněné komunikace na pp. č. 896/2 v k. ú. Klatovy (chodníku ze zámkové dlažby a 
 asfaltové vozovky v Dragounské ulici) dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

20. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Prodejna pro dům a zahradu, ulice Koldinova, Klatovy“ , s uložením vodovodní a 
 kanalizační přípojky do obecních pp. č. 1972/67, 3557/48, 3557/6, 3557/42 a 1898/4 v k. ú. 
 Klatovy, s novým připojením a s úpravou stávajícího vjezdu na obecní pp. č. 3557/6 v k. ú. 
 Klatovy a s přeložkou VO na pp. č. 1972/67, popř. 3557/48 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, vše s podmínkami HO a TSMK. 

   

 b) Rada města rozhodla o daru stavebních úprav vozovky na pp. č. 3557/6 a 3557/48 v k. ú. 
 Klatovy do majetku města od K+K TECHNOLOGY a. s., Koldinova 672, Klatovy II.  

 

 c) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů k zásahům 
 do chráněné komunikace na pp. č. 3557/6  v k. ú. Klatovy – Koldinova ulice pro stavební 
 úpravy komunikace v rámci akce: „Prodejna pro dům a zahradu, ulice Koldinova, Klatovy“ 
 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

21. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

 stavbu:  „REKO MS Masarykova + 1 – stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek“ 
 na obecních pp. č. pp. č. 217, 3407/8, 230/1, 230/8 a 2024/1 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO, popř. TSMK.  
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 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů k zásahům 
 do chráněných komunikací na pp. č. 217 (asfaltové chodníky v Masarykově ulici pro 2 
 přípojky), 230/1 (asfaltové chodníky ve Vaňkově ulici pro uložení nového vedení) a 3407/8 
 (asfaltový chodník v Bezručově ulici pro 1 přípojku) v k. ú. Klatovy, s podmínkami HO. 

 

22. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním společného povolení (územního 
 rozhodnutí a stavebního povolení) na akci: „Klatovy – ul. Dr. Sedláka – Rodenstock, 

 přeložka vodovodu“ na pp. č. 3549/1 a pp. č. 1522/6 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace. 

  

 b) Rada města rozhodla o výmazu stávajícího věcného břemene vedení vodovodního řadu  
 v pp. č. 1514/11, 1522/3, 1522/6, 1522/11, 1522/12 v k. ú. Klatovy mezi městem Klatovy 
 jako oprávněným z VB a Rodenstock ČR s. r. o., ul. Dr. Sedláka 841, Klatovy III, jako 
 povinným z věcného břemene zároveň se zřízením věcného břemene na novou trasu 
 vodovodního řadu v pp. č. 1522/6 v k. ú. Klatovy, bezúplatně. 

 

23. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„IV-12-0015272, Klatovy, Franty  Šumavského, parc. č. 1570/10 – NN“ v obecních pp. č. 
1927/14, 1960/3, 1927/2, 1972/67, 3557/48, 1898/4, 3554/19, 1615/5, 4217/17, 4217/16, 

3557/42, 1898/11, 4164/30, 3557/6 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami 
HO a TSMK.  

 

24. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 2044/1, 2044/2, 2045/11, stp. č. 1594, 1595 
a 1596 v k. ú. Klatovy v termínu od 06.01. do 31.03.2020 za vhodných klimatických podmínek, 
které nebudou bránit úpravě povrchu  

 

25. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  
a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 435, 128/3, 662, 653, 652  

 v k. ú. Štěpánovice u Klatov v termínu od 27.11.2019 do 31.03.2020 za vhodných klimatických 
podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopech. 

 

26. Rada města rozhodla o uzavření dohody o vypořádání trvalých porostů na obecních pp. č. 
4242/384, 4242/388, 4242/718 v k. ú. Klatovy a na pp. č. 659/10, 813/3, 869/1, 869/2 a 1208/1 
v k. ú. Luby mezi městem Klatovy jako vlastníkem porostů a investorem přeložky silnice I/27 – 

obchvatu Klatov ŘSD Plzeň, za finanční náhradu ve výši 318.780,00 Kč. 
 

27. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí - stp. č. 2141/1 vč. stavby 
řadové garáže v k. ú. Klatovy . . , ,  za smluvní 
cenu 240.000,00 Kč bez DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 506/21 

Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 274/2, 274/3, 277, 278/1, 278/2, část 492/16, 
492/19, 492/22 v k. ú. Točník u Klatov o celkové výměře cca 6 842 m2 za cenu 25,00 Kč/m2, tj. 

celkem cca 171.050,00 Kč bez DPH , , . 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 507/21 
Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemku pp. č. 734/23 v k. ú. Točník u Klatov o výměře 
264 m2 za cenu 50,00 Kč/m2 ve vlastnictví , , , za pp. 
č. 1574 o výměře 5 464 m2 za cenu 25,00 Kč/m2 v k. ú. Ostřetice ve vlastnictví města Klatovy 

s finančním doplatkem městu. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 508/21 

Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 1534/3, 1725, 2248/11, 2248/19, 2458/81, 2458, 2107, 

4242/33, 4242/34, 4242/490 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 40 586 m2 za cenu 4.250,00 

Kč/ha/rok, tj. celkem 17.249,00 Kč/rok + inflace pro AgroKol s. r. o.,  

, , . 
          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 509/21 

a)  Rada města vzala na vědomí informaci o výši pachtu zemědělských pozemků. 
  

b)  Rada města rozhodla, že pachtovné zemědělských pozemků v majetku města Klatovy se od 

01.01.2020 zvyšuje na částku 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace.     
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 510/21 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 3 MPSV do 
Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–
2020 na akci „Centrum MUDr. Aloise Maška“ a uložila ORM: 

 - zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 06.01.2020, 
 - podat radě města informaci o výši nákladů a financování dle aktuálního investičního záměru. 
 

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

 

Bod č. 511/21 

a) Rada města doporučila ZM schválit prvního nájemce Průmyslového parku Klatovy, kterým 
bude společnost International Automotive Components Group s. r. o.   

                                                                
b) Rada města nedoporučila ZM schválit společnosti Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, 

změnu podmínky v uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků v 

průmyslové zóně Pod Borem, týkající se doložení uzavřené nájemní smlouvy, na doložení 
písemné dohody o hlavních komerčních podmínkách nájmu nebytových prostor (Heads of 
Terms) 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 512/21 

Rada města uložila ORM ve spolupráci s vedením města projednat se společností  Accolade CZ 
XXII. s. r. o., člen koncernu konkrétní podmínky prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní na prodej pozemku v průmyslové zóně Chaloupky v Klatovech.   

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 513/21 

1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení – AUTO HELUS s.r.o., Luční 
168/32, 301 00 Plzeň, IČ: 48361437 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka nového 
dozeru a odkup stávajícího“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka nového dozeru 
a odkup stávajícího“. 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 2. nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE 

CZ s.r.o., Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky, IČ: 25736833. 
 

3.  Rada města uložila jednateli Odpadového hospodářství Klatovy, s.r.o. ukončit zadávací řízení 
zákonem stanoveným způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní 
smlouvu za cenu 3.999.000,00 Kč bez DPH, 4.838.790,00 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 514/21 

Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny 
Marie a sv. Ignáce v Klatovech“ a rozhodla zahájit nové zadávací řízení k veřejné zakázce.  

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 515/21 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Obnova Křížové cesty v Klatovech“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s. r. o., Kocourov 36, 

339 01 Mochtín, IČ 02877155. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.636.002,00 Kč 
bez DPH, 3.189.562,00 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Obnova Křížové cesty v Klatovech“ do 
rozpočtu města pro rok 2020 s částkou 3.200.000,00 Kč. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 516/21 

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, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část“ formou 
zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné 
výzvy vybraným dodavatelům 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 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: 
 Členové:                                                                                 
 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 v 01/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 517/21 

Rada města doporučila ZM schválit „Smlouvu o účasti na programu 129 360“ (dále jen Smlouvu  
o účasti) v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ na akci 
„Protipovodňová opatření Klatovy – Luby“. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 518/21 

1. Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z prosince 

2019. 

2. Rada města doporučila ZM schválit Projektový záměr „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – 

etapa 7. – Podhůrecká ulice“ z prosince 2019. 

3. Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – 

etapa 7. – Podhůrecká ulice“ v roce 2020 s celkovými předpokládanými náklady ve výši  
 34 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnout dotace z programu SFRB 

– 

 Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.  
4. Rada města doporučila ZM schválit dofinancování projektu „Regenerace PS Pod Hůrkou, 

Klatovy etapa 7. Podhůrecká ulice“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných.  

5. Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 18.12.2019. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 519/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 18.11.2019.  

 



8 

 

 

 

Bod č. 520/21 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 06/2019. 
         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 521/21 

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 2020 – 2024,  

b) rozpočet města Klatovy na rok 2020 takto: 
 Celkové příjmy rozpočtu ve výši:    520.668 tis. Kč 

 Celkové výdaje rozpočtu ve výši:    373.820 tis. Kč 

 Rozpočtovou rezervu pro rok 2020 ve výši:      131.533 tis. Kč 

 Zapojení rozpočtové rezervy roku 2019 ve výši  190.824 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 2020 dle Přílohy č. 7.  

2. Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí mimořádných dotací 
přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2020, 

resp. Zlatého fondu pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí 
níže uvedeným subjektům: 

 Tělovýchovná jednota Start Luby   ve výši:     200.000 Kč 

 Stálá divadelní scéna Klatovy           ve výši:       700.000 Kč 

 Hockey club Klatovy                  ve výši:  2.250.000 Kč   
 Senior HC Klatovy, s. r. o.   ve výši:        350.000 Kč 

 SK Klatovy 1898, z. s.    ve výši:        300.000 Kč 

 Basketbalový klub Klatovy   ve výši:    320.000 Kč 

 Pošumavský auto moto klub    ve výši:     850.000 Kč 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 522/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ z 11.11.2019. 

 

Bod č. 523/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 18.11.2019  

a  schválila poskytnutí mimořádné dotace: 

l.  Okresní hospodářská komora Klatovy, na akci Akademie řemesel 2019, ve výši 10.000 Kč, 
2. Milan Janoušek, na tenisové turnaje pro Lukáše Janouška, ve výši  40.000 Kč, 
3. TJ Sokol Klatovy, na dopravu mládež. závodníků Šachklubu, ve výši 19.500 Kč 

4. TJ Sokol Klatovy, na dopravu dospělých závodníků Šachklubu, ve výši 9.500 Kč, 
5. Millenium gym z.s., na taneční soutěže (doprava, startovné), ve výši 4.500 Kč, 
6.  SRPDŠ při ZUŠ Klatovy, na novoroční koncert symfonického orchestru, úhrada nájmu ve výši 

17.200 Kč, 
7.  Adra o.p.s. Praha, na rekonstrukci Dobrovolnického centra, ve výši 30.000 Kč, 
8. Úhlava, o.p.s. Klatovy, na zajištění výuky „Virtuální univerzity třetího věku“, ve výši  
 3.100 Kč.  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  
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  Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 524/21 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místních poplatcích. 
  Zodpovídá: p. Ing. Jarošík   

                                                                                                          pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 525/21 

Rada města doporučila ZM schválit pojmenování ulice mezi průmyslovou zónou a Štěpánovicemi 
„Karla Holého“. 

  Zodpovídá: p. Ing. R. Klemsa 

     

Bod č. 526/21 
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 9/19 a přijala tyto závěry: 
a) schválila uzavření smlouvy o ubytování:  

 - k ubytovací jednotce č. 24, Klatovy, Zahradní 743/III, s pí , trvale 

 hlášena , na dobu určitou 3 měsíce,  

- k ubytovací jednotce č. 29, Klatovy, Zahradní 743/III, s pí , trvale 
 hlášena , na dobu určitou 3 měsíce,  

- k ubytovací jednotce č. 32, Klatovy, Zahradní 743/III, s p. , trvale 

 bytem , , na dobu určitou 3 měsíce.  
b)  schválila výpověď smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 10, na adrese Klatovy, Zahradní 

743/III, pí  z důvodu opakovaného porušování ubytovacího řádu.  
  Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 527/21 
Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 6/2019 z 18.11.2019 a přijala 
tyto závěry: 

a) uložila místostarostovi Ing. Křížovi ve spolupráci s SNK s.r.o. jednat dle diskuse se zájemcem  

 o nebytový prostor  Plánická ul. 3 – 4/I, Klatovy (kavárna) o výši nájmu,  
b) schválila výpověď smlouvy s T-Mobile Czech republic a.s. na pronájem prostoru pro 

technické zařízení na Hůrce č.p. 516, Klatovy III k 31. 12. 2020 a pověřila SNK jednat se 
společností T-Mobile Czech Republic a.s. o uzavření nové smlouvy s navýšením ročního 
nájemného.  

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

                                     p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 528/21 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy rozdělení schváleného 
příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro rok 2019 v celkové výši 11.100 tis. Kč, takto: 

a) ve výši 7.500 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz MěÚSS Klatovy 

b) ve výši 3.600 tis. Kč jako investiční příspěvek do fondu investic MěÚSS Klatovy  
2. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. změnu plánu rozpočtu 

pro rok 2019. 

   Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 529/21 

1. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy navýšení limitu zaměstnanců za účelem 
zajištění provozu refektáře jezuitské koleje na 19,0 přepočteného počtu úvazků, 

2.  Rada města uložila Městské knihovně Klatovy předložit nové znění organizačního řádu 

 zahrnující navýšení limitu zaměstnanců a změnu organizačního schématu knihovny 

 v souvislosti s provozem refektáře. 
            Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 530/21 

Rada města se seznámila s plánem hospodaření Městské knihovny Klatovy pro rok 2020. 
 

Bod č. 531/21 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 převod prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu ve výši 49.087 Kč. Současně rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 
použití investičního fondu na nákup telefonní ústředny s příslušenstvím ve výši 149.652 Kč. 
  Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 

Bod č. 532/21 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for 
Women v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 3.795 Kč za účelem financování školních obědů 
žákyně 3. ročníku v období od 06.01.2020 do 30.06.2020. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený   

Bod č. 533/21 

Rada města schválila čerpání fondu investic Základní škole Klatov, plánická ul. 194 ve výši 
250.000 Kč na spolufinancování rekonstrukce umělého povrchu hřiště na Vodojemu. 
  Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk   

Bod č. 534/21 

Rada města doporučila ZM:  

a)  schválit navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou 
výši 2.166.210 Kč, 

b)  schválit navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.100.000 Kč, 

c)  schválit, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  
-  stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1.100.000 Kč, 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč 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 
přiloženého návrhu. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

Bod č. 535/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesů města Klatov, s.r.o. z 20.11.2019. 

 

Bod č.  536/21 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 368/99 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Campanatour, v.o.s. Kdyně, zastoupena Mgr. Petrem Veselákem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl.VII. Smlouvy – poř. č. 294. 
 

Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 403/99 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a JUDr. Radomírem Šimáčkem, Klatovy (nájemce). 

Předmět dodatku: změna čl. VII. Smlouvy – poř. č. 295. 
 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 402/99 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 



11 

 

 

(pronajímatel) a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. Praha 2 (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VII. Smlouvy – poř. č. 296. 
 

Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 391/99 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Františkem Polákem, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VII. Smlouvy – poř. č. 297. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 15/2016 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a společností EXPRESS COLOR s.r.o., zastoupenou jednatelem Milanem Spolkem 
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 298. 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 153/2006 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Pavlem Kyralem, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 299. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/2015 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Františkem Joachimsthalerem, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 300. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7/2010 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 301. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a spolkem MILLENIUM GYM z.s. Klatovy, zastoupeným předsedou  
Mgr. Václavem Tomanem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 302. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 10/2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Blankou Kloudovou, Luby (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 303. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8/2012 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a společností Prosner s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Jackem Prosnerem  
(nájemce). 

Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 304. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 5/2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Xuan Hai Vu, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 305. 
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Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 540/2003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Hanou Nejdlovou, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 306. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 3/2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Ivanou Švecovou, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 307. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 4/2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Martinou Searles, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 308. 

 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/19 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (pronajímatel) a společností 
Člověk v tísni, o.p.s. Praha, zastoupenou ředitelem pobočky Alešem Kavalírem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 309. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 14/2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Zdeňkou Moreovou, Týnec (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 310. 

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 541/2003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 

(pronajímatel) a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zastoupeným Věrou Jandovou  
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 311. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/2013 mezi městem Klatovy, zastoupené 

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a společností ETERNITIS s.r.o. Plzeň, zastoupenou Jiřím Karlachem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 312. 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 9/2013 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy, Plzeň, zastoupenou ředitelkou střediska 
Mgr. Lucií Petříčkovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 313. 

 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 3/2014 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (pronajímatel) a sdružením 
PODEJ NÁM RUKU, Tupadly, zastoupeným předsedkyní Danou Vachtlovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 314. 
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 4/2017 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Olgou Holobradou, Běhařov (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 315. 

 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 15/2018 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (pronajímatel) a společností 
Možnosti tu jsou o.p.s. Plzeň, zastoupenou ředitelem Romanem Hajšmanem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 316. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 13/2012 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a společností Možnosti tu jsou o.p.s. Plzeň, zastoupenou ředitelem Romanem 
Hajšmanem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 317. 

 

Dodatek č.2  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 12/2012 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 

(pronajímatel) a společností Možnosti tu jsou o.p.s., zastoupenou ředitelem Romanem Hajšmanem  
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 318. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8/2008 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Mgr. Lucií Švehlovou  
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 319. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 14/2013 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Šárkou Radwan, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 320. 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 554/2003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Městskou knihovnou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Bc. Jarmilou Poupovou  
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 321. 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 13/2005 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Svazem zdravotně postižených Šumava, zastoupeným Zdeňkou Lajpoldovou  
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 322. 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 12/2005 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Svazem zdravotně postižených Šumava, zastoupeným Zdeňkou Lajpoldovou 
(nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 323. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6/2010 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Zdeňkou Sádlíkovou, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 324. 

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 547/2003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Sborem Církve adventistů sedmého dne Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 325. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 18/2014 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Mojmírem Kabátem, Prášily (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 326. 

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 533/2003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou 
(pronajímatel) a Václavou Strnadovou, Mochtín (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VIII. Smlouvy – poř. č. 327. 

 

Nájemní smlouva č. 13/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (pronajímatel) a Josefem Ullrichem, Klatovy 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem čtyř kůlen – poř. č. 328.  

 

Smlouva o výpůjčce č. PASK/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou 
Lněničkovou, Praha, zástupce sklářského muzea Annín (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 329. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetr (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou JUDr. Zdeňkou 
Vlčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: dotace na služby sociální prevence – poř. č. 330. 

 

Dodatek č. 4 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a městem Sušice, zastoupené 
starostou města Bc. Petrem Mottlem (objednatel) a Pošumavskou odpadovou, s.r.o., zastoupenou 

jednatelem společnosti Ing. Michalem Skrbkem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: změna přílohy č. 2a Smlouvy – poř. č. 331. 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a městem 
Sušice, zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem (objednatel) a Pošumavskou odpadovou, 
s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Michalem Skrbkem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: ukončení smlouvy – poř. č. 332. 
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Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a společností Universal Music s.r.o. Praha, zastoupenou  
jednatelem Ing. Tomášem Filipem a Ing. Radomírem Švábem (agentura). 
Předmět smlouvy: koncertní vystoupení skupiny JELEN – poř. č. 333. 

 

Dohoda o předčasném užívání stavby mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel stavby) a Vodohospodářskými stavbami, společností 
s ručením omezeným Teplice, zastoupenou jednatelem Vilémem Řáhou (zhotovitel)  a společností  
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupena předsedou představenstva Václavem Kutilem 
(subdodavatel).  

Předmět smlouvy: akce „Sobětice – propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice – Lažánky SO 
301 Splašková kanalizace“ – poř. č. 334. 

 

Prohlášení stavebníka č. 23/1795/33210/2019 – město Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem 
(stavebníci). 
Předmět prohlášení: stavba „I/22 Klatovy – Domažlická ulice, stavební úpravy“ – poř. č. 335.  

 

Dohoda o připojení na kanalizaci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Ing. Milanem Holubem, Hradešice 14, Kasejovice. 

Předmět smlouvy: napojení na kanalizaci – poř. č. 336. 

 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER U5 s.r.o., zastoupena Ing. Ivanem 

Šillarem (zhotovitel).   

Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 – 393/III, Klatovy“ 

– poř. č. 337. 
 

Dodatek č. 7 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Činov, s.r.o., 
zastoupeným jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř).  
Předmět dodatku: změna čl. I. bod 1.2.,  čl. V. bod 5.6. Smlouvy a změna Přílohy č. 1 – poř. č. 338. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Jaroslavem Skálou 
(budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Praha, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106“ – poř. č. 339.   

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Janem Satkem 

(budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Praha, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: „Odvodnění SO 107“ – poř. č. 340.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Ing. Josefem 
Malíkem (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106“ – poř. č. 341. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a SJM, Václavem 
Machem a Radkou Machovou, Klatovy (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodu PP 110 v km 3,040 a u SO 111“ – poř. č. 342. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a SJM Karlem Čížkem 
a Marií Čížkovou, Tajanov (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: „Odvodnění SO 107“ – poř. č. 343. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Gertrudou Ptákovou, 
Luby (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Praha, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodní přípojky u SO 109“ – poř. č. 344. 

 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příkazce) a Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, a.s., zastoupenou 
místopředsedou představenstva Ing. Šárkou Balšánkovou. 
Předmět smlouvy: změna čl. 2, odst. 2.4, čl. 3, odst. 3.1., 3.2., čl. 4, bod 4.2. Smlouvy – poř. č. 345.  

 

Smlouva o poskytování Servisních služeb mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností AUTOCONT a.s., Ostrava zastoupena 
ředitelem regionálního centra Ing. Zdeňkem Chobotem (poskytovatel). 

Předmět smlouvy: poskytování servisních služeb – poř. č. 346.   

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Vladimírem Cvachovcem, Martinou Kohoutovou, manž. 
Petrem Hájkem, Stanislavou Hájkovou, manž. Petrem Votápkem, Blaženou Votápkovou, manž. 
Janem Věnečkem, Lucií Věnečkovou, Marcelou Šedivcovou, Jakubem Gorniakem, Michalem 
Pytlíkem, Tomášem Pytlíkem, Frankem Edelem, Alenou Miltovou, manž. Václavem Pikhartem a 

Ivou Pikhartovou Vizingerovou (povinní). 
Předmět smlouvy: uložení vodovodní přípojku na pp.č. 2790/2 – poř. č. 347. 

 

Bod č. 537/21 

Rada města dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schválila mimořádnou odměnu 

ředitelům ZŠ a MŠ a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech informovat jednotlivé ředitele.  
      Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 538/21 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši.  
 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 539/21 

Rada města jako valná hromada společnosti SNK se seznámila s výsledky jednání s Ing. Husincem 

o jeho podmínkách výkonu funkce jednatele společnosti SNK s.r.o. a rozhodla nejmenovat jej do 

funkce jednatele s tím, že nové výběrové řízení na obsazení funkce proběhne v r. 2020.  
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Bod č. 540/21 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  
 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

        místostarosta 



1 
 
 

 
 

 
 

 
 
Bod č. 541/22 
Rada města doporučila ZM schválit cenu vodného a stočného na rok 2020 ve výši bez DPH: 
vodné 31,75 Kč/m3; stočné 26,88 Kč/m3; celkem vodné + stočné 58,63 Kč/m3. 
    Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 542/22 
1. Rada města schválila poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy na Azylový dům pro matky 

s dětmi v Klatovech ve výši 7.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
2. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Klatovy z Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy:  
a) na provoz Domova pokojného stáří v Klatovech za období od 01.07.2019 do 30.11.2019 ve 

výši 65.910 Kč,  
b) na dofinancování Charitní pečovatelské služby ve výši 100.000 Kč z Fondu dotací pro rok 

2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 
Bod č. 543/22 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 06/2019. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
Bod č. 544/22 
Rada města se seznámila s cenou tepla Klatovské teplárny a.s. na r. 2020. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
        místostarosta 

USNESENÍ č. 22 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 10. prosince 2019 
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Bod č. 545/23 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 546/23 

1. a) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecního pozemku Klatovské stavební 
 kanceláři s.r.o. Chodská 1032/27, Praha – Vinohrady – části pp.č. 3179/25 o výměře cca  

430 m2 (Plánická ulice). 
 

b) Rada města odložila vydání stanoviska do doby zpracování studie zástavby obecní pp.  
 č. 3179/19 v k. ú. Klatovy (ul. U Čedíku) včetně vizualizace, předpokládaného počtu bytů, 
 návrhu parkování, občanské vybavenosti a úpravy okolních ploch žadatelem. 

 

2. Rada města vzala na vědomí informace o záměru pana Karla Jungvirtha na využití objektu  
 WC v Hostašových sadech a zahrady za ZUŠ a požaduje předložit koncepční záměr využití 

prostoru s vizualizací zvažované nástavby objektu WC se stanovisky památkářů a městské 
architektky. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 37/10 v k. ú. Luby  
 o výměře cca 70 m2 za kupní cenu smluvní 600,00 Kč/m2, tj. celkem cca 42.000,00 Kč bez 

DPH , , . 
 

4. Rada města rozhodla o nájmu části pp. č. 316/1 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 13 m2 za 

cenu 55,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 715,00 Kč/rok + inflace na dobu určitou – 20 let pro PK, 

Střední průmyslovou školu Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy. 
  

5. Rada města rozhodla: 

 -  o výpůjčce části obecní pp. č. 971/18 o výměře 46 m2 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, za 
 prováděnou údržbu (pozemek v oplocení) 
-  o pronájmu části obecní pp. č. 971/18 o výměře 10 m2 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, za 

roční nájemné 10,00 Kč/m2 + inflace (zastřešený vjezd ke garáži). 
 

6. Rada města neschválila pacht ani výpůjčku části pp. č. 548 v k. ú. Klatovy. 

  

7. Rada města rozhodla o nájmu části pp. č. 3578/6 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 60 m2 za 

10,00 Kč/m2/rok + inflace, tj. celkem 600,00 Kč/rok + inflace pro . ,  
,  na dobu určitou 5 let.  

  

8. Rada města neschválila omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci – parkoviště  
 u prodejny Lidl na pp. č. 4110/3 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 
 

9. Rada města schválila p. , ,  prodloužení 
výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – v ul. Pražská čp. 123 v Klatovech 

pro vozidla obchodní firmy Prazdroj a. s. v souvislosti se zásobováním Restaurace Žíznivej 
Kozel dle upřesňujících podmínek hospodářského odboru na dobu od 01.12.2019 do 
30.11.2020 a současně s podmínkou nejpozději do zahájení rekonstrukce ulice.  

USNESENÍ č. 23 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. prosince 2019 



2 

 

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu:  
„Otín KT, parc. č.4 - NN (IV-12-0015634)“ na obecních pp. č. 273/1 a 146/7 v k. ú. Otín  

 u Točníku dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a rozhodla o udělení výjimky 
z Pravidel RM pro povolování výkopů k zásahům do chráněné komunikace na pp. č. 146/7 
(obrusná vrstva asfaltu ve vjezdu u RD) v k. ú. Otín u Točníku, s podmínkami HO. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
„Klatovy – Točník, vodovod a kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky“ na obecních pp. 
č. pp. č. 3/1, 3/14,16/10,83/1, 84/7, 84/9, 135/4, 141/6, 141/13, 141/14, 240/2,246/2, 675, 
677/1, 706/1, 707/12, 707/19, 707/44, 715 vše v k. ú. Točník u Klatov dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

 

12. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 

„Klatovy, Máchova, parc. č. 1378/40 – kNN“ do obecní pp. č. 1378/6 v k. ú. Klatovy – 

asfaltového chodníku v Máchově ulici dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

13. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním stavebního povolení na stavbu: „Oprava 
fasády kostela Sv. Martina v Klatovech na Hůrce“ na obecní pp. č. 1255 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami TSMK a Lesů města Klatovy. 

 

14.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích pp. č. 217, 230/1, 230/8, 2024/1, 

6674 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Masarykova + 1“  

v rozsahu cca 100 bm NTL plynovodu přeloženého do nové trasy a cca 32 bm plynovodu ve 

stávající trase. 
 

15. Rada města souhlasila s odstraněním základnové stanice KTTKB společnosti CETIN a. s. 
umístěné na budově čp. 800/III a stp. 300 v k. ú. Klatovy. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 547/23 

1. Rada města rozhodla o výjimce ze zadávání VZMR města Klatov a rozhodla o přidělení VZMR 
na akci „Parkourové hřiště Klatovy“ ve variantě Olympia firmě hřiště.cz, s.r.o., Brno.  

2.  Rada města uložila ORM uzavřít SoD mezi městem Klatovy a firmou hřiště.cz, s. r.o. Brno za 

cenu 2.535.310 Kč bez DPH, 3.067.725,00 Kč vč. DPH na akci „Parkourové hřiště Klatovy“.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 548/23 

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 „Snížení 
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – firmy Lesní stavby, s.r.o., Palackého 
764, 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 10.500.000,00 Kč 
bez DPH, 12.705.000,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 549/23 

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 „Plavecký bazén 
Klatovy – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – II. a III. etapa“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – firmy STAFIKO stav s.r.o., 

Petrovická 283, 344 01 Domažlice. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 27.885.628,00 Kč 
bez DPH, 33.741.610,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 550/23 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 

2019. 

2.  Rada města schválila aktualizaci závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových 

 organizací města pro rok 2019 následujícím způsobem: 
 a) objem prostředků na platy pro rok 2019, 
 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2019. 
3.  Rada města schválila úpravu plánu hospodářské činnosti města pro rok 2019. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 551/23 

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské 
hromadné dopravě v Klatovech v období od 01.01.2020 do 30.06.2020 s dopravcem ČSAD autobusy 
Plzeň a.s., V Malé Doubravce 1242/27, 312 78 Plzeň, IČ: 48362611 dle předloženého návrhu.  
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 552/23 

Rada města schválila ZŠ Čapkova ul. použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ 
Klatovy, Čapkova ul. ve výši 50.013 Kč vč. DPH na výměnu komponentu STX požární signalizace 
ve sportovní hale školy.  
      Zodpovídá: PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 553/23 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon 
regionálních funkcí knihoven na rok 2020 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila přijetí 
případné dotace na bankovní účet města a vypořádání této dotace v souladu s ustanovením § 27 
odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 554/23 

Rada města vzala na vědomí: 
1.  ceník pronájmu prostor jezuitského refektáře včetně ambitové chodby a kluboven v severním 

 křídle ve správě Městské knihovny Klatovy platný od 01.01.2020, 

2.  úpravy ceníku pronájmu společenského sálu Městské knihovny Klatovy platné od 01.01.2020. 

 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 555/23 

a) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na garáž v ul. Na Bělidle, s .  
, nájemné 949 Kč + DPH. 

b) Rada města schválila prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy uzavřené s Galerií 
Klatovy/Klenová na užívání kostela sv. Vavřince, Klatovy, do 31.12.2021. 

c) Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 6/IV, Vídeňská ul., 
Klatovy, s  ke dni 31.12.2019.  

 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 6/IV, Vídeňská ul., 
Klatovy s  od 01.01.2020, účel užívání tělovýchovné a sportovní 
zařízení. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 556/23 

a) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy, 
Plánická 3-4/I s  a . , bytem , 

 , na dobu určitou 1 rok. 
b) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 309 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s , , na dobu neurčitou, bez finančního 

 vyrovnání. 
c) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 602 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s , bytem , na dobu neurčitou, pod podmínkou 

uzavření smlouvy o finančním vyrovnání. 
d) Rada města schválila snížení úroku z prodlení z bytu č. 5 na adrese Klatovy, Rozvoj 84/V  
 p. , bytem ,  a rozhodla o uhrazení úroku ve výši 

6.000 Kč.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č.  557/23 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 02.12.2019. 

 

Bod č. 558/23 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ. 
 

Bod č. 559/23 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 02.12.2019. 

 

Bod č. 560/23 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc listopad 2019. 
 

Bod č. 561/23 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a spolkem Šance pro kočku, z.s., zastoupeným předsedkyní Annou Špačkovou 
(útulek). 

Předmět dodatku: změna čl. II. odst. 5 Smlouvy – poř. č. 348. 
 

Dodatek č. 12 mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
A Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem. 
Předmět dodatku: změna bodu III, odst. 3. Smlouvy – poř. č. 349.  
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Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu č. 190007 mezi městem Klatovy zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a společností MUSICEXPORT PRAHA 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Martinem Hrdinkou (agentura). 

Předmět smlouvy: koncert na zahájení turistické sezóny – poř. č. 350.   
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností PEPA STYL s.r.o. Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení betlému – druhá část – poř. č. 351. 
 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Místní akční skupinou POŠUMAVÍ z.s., zastoupeným Ing. Martinem 
Křížem (nájemce). 

Předmět dodatku: změna čl. V. odst. 1 Smlouvy – poř. č. 352.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností Airweb spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem  
Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: optický kabel – Klatovy, Airweb, K Zaječímu vrchu – poř. č. 353. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností Airweb spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem  

Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: optický kabel – Klatovy, Airweb, Akátová – Lipová – poř. č. 354.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 
zastoupenou společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Ing. Renatou Fišerovou a Vendulou 
Englmaierovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: REKO MS Klatovy – Masarykova + 1, číslo stavby: 7700102058“ – poř. č. 355. 
 

Smlouva o vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pořadatel) a z.s. TAP, (zřizovatel kapely The Tap Tap), zastoupený Šimonem Ornestem 
(účinkující). 
Předmět smlouvy: koncert 24.06.2020 – poř. č. 356.  
 

Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Pošumavskou odpadovou, s.r.o. 
zastoupenou Ing. Michaelem Skrbkem. 

Předmět smlouvy: zabezpečení svozu – poř. č. 357.  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/201/ z 26.02.2018 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ivanou Švecovou. 
Předmět dodatku: změna článku IV. - poř. č. 358. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Jaroslavem Volanským. 
Předmět smlouvy: nájem dílny – poř. č. 359.  
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Smlouva o Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podávání 
poštovních poukázek B mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (odesilatel) a Českou poštou, s.p., zastoupenou Eliškou Marečkovou, manažerkou 
specializovaného útvaru. 
Předmět dohody: předávání datových souborů – poř. č. 360.  
 

Smlouva o provozování septiku na ppč.4/6 k.ú. Otín u Klatov mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a AQUAŠUMAVA s.r.o. (provozovatel). 
Předmět dohody: provozování septiku v Otíně – poř. č. 361.  
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Alenou  Streerovou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: užívání zemědělských pozemků v Drslavicích – poř. č. 362.  
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Evou Vladařovou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: užívání zemědělských pozemků v Drslavicích – poř. č. 363.  
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a manželi Janou a Ladislavem Tichými (pachtýř). 
Předmět smlouvy: užívání zahrady v Soběticích – poř. č. 364.  
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Jackem Prosnerem (nájemce). 
Předmět smlouvy: zajištění přístupu a vjezdu – poř. č. 365.  
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetr 
(nájemce) a Jiřím Šmídem a Danou Šmídovou (pronajímatel). 

Předmět smlouvy: užívání parkoviště, chodníku a veřejné zeleně – poř. č. 366.  
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Robertem Petržálkem (darující).  
Předmět smlouvy: dar p.č. 755/1, včetně infrastruktury – poř. č. 367.  

 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a hřiště.cz, s.r.o. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: parkourové hřiště – poř. č. 368.  

 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Antonínem Beckem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: TDI na akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou“ – poř. č. 369. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu TDI na akci „Snížení energetické náročnosti BD čp. 391 -
393/III, Klatovy“  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Pavlem Starým – STAP – projektant (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: upřesnění údajů objednatele a termínu plnění – poř. č. 370. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti BD čp. 391 -393/III, 

Klatovy“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a STAFIKO stav s.r.o. (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna stavbyvedoucího – poř. č. 371. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a ASL – Servis s.r.o., zastoupenou 

Tomášem Smolíkem, jednatelem (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: změna termínu dokončení výstavby – poř. č. 372. 
 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě „Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
města Klatovy“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příkazce) a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., zastoupenou Ing. Františkem Smrčkou 
(příkazník). 
Předmět smlouvy: změna předmětu plnění – poř. č. 373. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Ing. David Streerem, manželi Miroslavem Hrabíkem a Ivanou Hrabíkovou, Jiřím 

Glaserem, manželi Václavem Kinským a Blankou Kinskou, manželi Miroslavem Ulašínem a 

Jaroslavou Ulašínovou, manželi Ing. Petrem Křížkem a Irenou Křížkovou, manželi Antonínem 

Rendlem a Růženou Rendlovou, Irynou Haponovou, manželi Ing. Janem Kupkou a Hanou 

Kupkovou, Adamem Oliberiusem a manželi Miloslavem Pláničkou a Ivanou Pláničkovou – poř.  
č. 374. 
 

Dohoda o využití objektu k výcviku čj. KRPP-164753-1/ČJ-2019-0300PB mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a ČR – Krajským ředitelstvím 
policie Plzeňského kraje, zastoupeným ředitelem plk. Mgr. Pavlem Krákorou (uživatel). 
Předmět dohody: zapůjčení objektu za účelem výcviku – poř. č. 375. 

 

Bod č. 562/23 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 16.12.2019 

a přijala tyto závěry:  
schválila poskytnutí mimořádné dotace: 

a) TJ Klatovy – oddíl plavání, na podporu závodního plavání ve výši 18.000 Kč, 
b) Miroslavě Zámečníkové, na pořádání závodů neregistrovaných plavců (na nájem) ve výši 

3.000 Kč, 
c) Svazu zdravotně postižených Šumava, na dopravu na divadelní představení ve výši  
 10.000 Kč, 
d) HC Klatovy, na částečnou úhradu nákladů pronájmu ledové plochy a na dopravu ve výši 

35.000 Kč,  
e) SK Volejbal Klatovy, z.s. na účast „A“ družstva žen ve II. lize ve výši 50.000 Kč, 
f) SK Volejbal Klatovy, z.s. na účast družstva kadetek v I. lize ve výši 34.000 Kč, 
g) SK Volejbal Klatovy, z.s. na účast družstva juniorů v I. lize ve výši 33.000 Kč, 
h) Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s., na vyhlášení výsledků „Nejúspěšnější 

sportovec roku 2019 okresu Klatovy“ ve výši 10.000 Kč. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech žadatele informovat a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 

          Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 563/23 

Rada města v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila mimořádnou 
odměnu řediteli ZŠ Tolstého v předložené výši.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 564/23 

Rada města schválila ředitelům ZŠ a MŠ zvýšení příplatku za vedení dle návrhu OŠKCR, 
s účinností od 01.01.2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 565/23 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Martin Kříž  

             starosta města                         místostarosta                                            
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