USNESENÍ č. 2
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 22. ledna 2019

6109ala

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
,
,
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.

za

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
,

1

,
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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.

k bodu 5. 4.

k bodu 6. 2.
k bodu 6. 4.

schválila podnájem garážového stání č. 3 na adrese Klatovy,
pro
.
na dobu určitou od 01.02.2019 do
31.12.2019,
schválila podnájem bytu č. 6, na adrese Klatovy,
pro
pí
, p.
a
na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.11.2019,
doporučila ZM prominout poplatek z prodlení plynoucí z dlužného nájemného
z bytu pí
ve výši 50 %,
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.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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