USNESENÍ č. 3
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. února 2019

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.
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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.

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.

6.

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.

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.

6.

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.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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