USNESENÍ č. 5
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 19. března 2019

6109ala

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 m 2 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
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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.

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.
3.

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.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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