USNESENÍ č. 4
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. března 2019

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,
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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).
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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
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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.

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.
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.

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.
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.
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.

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.

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.
6.

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.

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.

3.

2.

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

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
3.
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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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,

k bodu 7. 1.

k bodu 7. 2.

k bodu 8. 1.

k bodu 9. 1.
k bodu 9. 2.
k bodu 9. 3.

podmínky uzavření dohody o ukončení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce
č. 16,
,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
, s pí
bytem,
, Klatovy, na
dobu určitou 3 měsíce,
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,
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,
přijala informaci o žádosti vrácení finančního vyrovnání pí
- navrženo nebylo žádné finanční vyrovnání,
schválila prominutí úroku z prodlení pí
a p.
ve výši 718 Kč,
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.
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.
2.

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.

13

Bod č. 106/4
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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