USNESENÍ č. 8
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. května 2019

6109ala

Bod č. 192/8
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 193/8
Rada města neschválila pacht pozemků pp. č. 1169 a 1170 v k. ú. Luby o výměře 8 494 m2
společnosti Český Real a. s., U Lužického semináře 97/18, Praha a uložila ORM a OŽP zahájit se
společností řízení dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. L. Hošek
Bod č. 194/8
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektu „Snížení energetické
náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III, Klatovy“, rozhodla o podání nové žádosti o dotaci
v rámci vyhlášené 78. výzvy IROP na tuto akci a uložila ORM zajistit podání žádosti do konce
května 2019.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 195/8
1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 3.000.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ k projektu s názvem
„Rekonstrukce šaten a zázemí na ZS v Klatovech“.
2.

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 277.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2019“ k projektu s názvem „Klatovy,
ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše čp. 1/IV - II. etapa“.

3.

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2019“ k projektu s názvem „Klatovy,
nám. Míru, radnice čp. 62/I - II. etapa“.
Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I –
II. etapa“ do rozpočtu města s částkou 500.000,00 Kč.

4.

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2019“ k projektu s názvem „Klatovy,
ul. Václavská, městský dům“.

5.

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 340.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok
2019“ k projektu s názvem „Rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty u KD Klatovy“.
Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty
u KD Klatovy“ do rozpočtu města s částkou 500.000,00 Kč.

6.

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 1.000.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ k projektu s názvem
„Revitalizace atletického tartanového oválu – ZŠ Plánická, Klatovy“.
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Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Revitalizace atletického tartanového oválu
– ZŠ Plánická, Klatovy“ do rozpočtu města s částkou 3.600.000,00 Kč a příspěvkem ZŠ
Plánická Klatovy ve výši 500.000,00 Kč.
Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 – Projekty obcí“ k projektu
s názvem „Dětské hřiště Tupadly“.
Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Dětské hřiště Tupadly“ do rozpočtu města
s částkou 500.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 196/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Vybavení základních škol v Klatovech:
IT vybavení – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“.
7.

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTOCONT a.s. Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 04308697.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 3.390.245,00 Kč
bez DPH, 4.102.196,45 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 197/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Vybavení základních škol v Klatovech:
Konektivita a připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova“.
2.

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AUTOCONT a.s. Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 04308697.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 3.749.744,00 Kč
bez DPH, 4.537.190,24 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 198/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech:
Stavební úpravy – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova“.
2.

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice 81,
339 01 Klatovy, IČ: 18236651.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 966.799,00 Kč bez
DPH, 1.169.827,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 199/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech:
Vybavení do keramické dílny – ZŠ Plánická“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – BVD PECE spol. s r.o., Podlesí 57,
360 01 Sadov, IČ: 25240340.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 346.425,00 Kč bez
DPH, 419.174,25 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 200/8
1. Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek – ZŠ
Čapkova“. Důvodem zrušení je, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
2.

2.

Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Vybavení základních škol v Klatovech:
Nábytek – ZŠ Čapkova“ formou zveřejněním na profilu zadavatele, úřední desce
a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace.

3.

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

4.

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

5.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
a uložila jejím členům zúčastnit se v přepokládaném termínu 23.05.2019 od 10:15 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

7.

Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 201/8
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce podle zákona
č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy
v Klatovech II“ formou zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku VZ a TEDu.
2.

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

3.

Rada města schválila zadávací dokumentaci vč. příloh.

4.

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

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Ing. Jiří Pohanka
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
F. Kocfelda
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města pověřila firmu B&C Dopravní systémy s.r.o., Libochovice poradenstvím ve věci
výběru provozovatele MHD města Klatovy.

Rada města uložila HO a ORM předložit RM v předpokládaném termínu 06/2019 zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová
Bod č. 202/8
Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení pro komerční
využití a spolupráci smluvních stran při propagaci krátkodobých akcí na území města Klatov
s firmou Ing. Vladimír Vácha na dobu určitou 2 let s účinností od 12.06.2019 do 11.06.2021.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 203/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektu Oprava povrchu chodníků a cesty k čp.
791-795. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo
Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ 02877155.
7.

2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 338 870,60 Kč bez DPH, 410 033,42 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
4

Bod č. 204/8
Rada města rozhodla o odmítnutí „Námitek proti kvalifikační dokumentaci“, podaných firmou
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v rámci koncesního řízení k nadlimitní veřejné zakázce –
koncesi na služby postupem podle části osmé zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ) s názvem
„Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 205/8
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zahrady MŠ Klatovy
– Máchova ul.“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových
stránkách města Klatovy + odesláním písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace.
2.

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

3.

Rada města schválila text výzvy pro podání nabídek.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 23.05.2019 od 10:00 h jejího
zasedání v budově radnice čp. 62/I, 4. NP, č. dv. 29.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Jiří Kučera
Mgr. Jitka Luňáková
a uložila jejím členům zúčastnit se na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 206/8
Rada města uložila ředitelce MŠ Studentská dopracovat dle diskuse zprávu týkající se veřejné
zakázky „Oprava rozvodů vody a kanalizace umývárny a WC – pavilon „A“ MŠ Studentská“.
Termín: RM 21.05.2019
Zodpovídá: pí Mg. J. Luňáková
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Bod č. 207/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Plavecký bazén
Klatovy – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – I. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283,
344 01 Domažlice, IČ 26352516.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.983.482,00 Kč
bez DPH, 8.450.013,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 208/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ČOV Klatovy – oprava MN I“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské vodovody a kanalizace a.s.,
Koldinova 672, 339 01 Klatovy II, IČ 25232100.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 4.697.548,00 Kč
bez DPH, 5.684.033,08 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 209/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, náměstí Míru
63/I – výměna plynových kotlů ve stávající plynové kotelně“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – GTBC CZ s.r.o., Přeučilova 2696/7,
155 00 Praha 5, IČ: 24210510.
2.

2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.864.632,10 Kč
bez DPH, 3.466.204,84 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 210/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním
stadionu v Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Interiery koupelen s.r.o., Částkova 20,
326 00 Plzeň, IČ 26318644.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 5.147.154,00 Kč
bez DPH, 6.228.056,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 211/8
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Kompaktní komunální
zametač“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách
města Klatovy + odesláním písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
2.

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

3.

Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy.

4.

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

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Ing. Jiří Pohanka
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Peter Pošefka
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 212/8
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Přeložka parovodu v ulici
Maxima Gorkého v Klatovech“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
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 dle přílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 22.05.2019 od 10:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Petr Kodeš
Petr Šobr
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 213/8
Rada města schválila Pravidla na pořizování územních studií veřejného prostranství města.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 214/8
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru ze dne
15.04.2019.
Bod č. 215/8
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 15.04.2019
a přijala tyto závěry:
mimořádné dotace:
1. Odbor přátel SK Slávia Praha v Klatovech – poskytnutí dotace na úhradu nájmu při konání
fotbalového turnaje neschválila.
2. Junák – český skaut, středisko Javor Klatovy – poskytnutí dotace na nákup koberce
neschválila.
3. Junák – český skaut, středisko Javor Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši
18.000 Kč na nákup stanu tee-pee.
4. SK Volejbal Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč na cestovní náklady
družstvu juniorek v 1. lize.
5. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy – předložit podrobný rozpočet pořádané
výstavy.
6. DIAMOND DANCE Klatovy – poskytnutí dotace na dopravu neschválila.
7. TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na úhradu
cestovních nákladů družstva dospělých ve 2. lize.
8. TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu – schválila poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč na
nejvyšší republikové akce v 1. pololetí 2019.
9. LENOX z.s. – schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na ples handicapovaných.
10. ZŠ Čapkova ul. 126 – schválila poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč na lyžařský kurz.
11. Klub přátel Klatovska – schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 na zajištění akcí pro
veřejnost.
12. Cyklistický klub Angels MTB – schválila poskytnutí dotace ve výši 41.000 Kč na dopravu.
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Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít
veřejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 216/8
Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu projednání a doporučení žádostí na individuální
kulturní projekty.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Ing. I. Žáková
Bod č. 217/8
Rada města schválila navýšení početního stavu odboru dopravy o 2 zaměstnance a hospodářského
odboru o 1 zaměstnance a stanovila tak ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, počet zaměstnanců MěÚ na 133.
Zodpovídá: p. Ing. Milan Jarošík
Bod č. 218/8
Rada města projednala zápis z bytové komise č. 4/19 z 30.04.2019 a přijala následující závěry:
k bodu 1. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 309, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
, Klatovy s p.
, bytem
,
Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání
na částku 50.000 Kč,
k bodu 1. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 506, kat. A, 0+1 s příslušenstvím
, Klatovy, s p.
, bytem
,
Klatovy, na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení
nájemního vztahu bytu č. 516 tamtéž,
k bodu 2.
uložila SNK zaslat nájemci bytu paní .
, bytem Klatovy,
,
výzvu k odstranění závad v bytě; pokud nebudou závady odstraněny do 30 dnů,
rozhodla RM o dání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností
nájemce,
k bodu 3.
nedoporučila ZM vyhovět žádosti o prodej bytové jednotky č. 783/13, Jiráskova
783/II, Klatovy a prodat nájemci byt za cenu dle Zásad,
k bodu 4.
schválila zvýšení nájemného z bytu ve vlastnictví města od 01.07.2019
- u existujících i nově uzavíraných nájemních smluv kategorie zvýšení o index
spotřebitelských cen a životních nákladů za období r. 2013 – 2018 ve výši
7,5 %.
Rada města vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 14, na adrese Klatovy, Prusíkova 484/III
a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit.
Rada města vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 8, na adrese Klatovy, Suvorovova 692/IV
a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 219/8
1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro:
Domov pro seniory Klatovy
a) věcný investiční dar - 2 ks hydraul. sprchovacích lůžek v celkové hodnotě 100 000 Kč,
dárce: Mgr. Pavel Voráč, Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy,
IČ 02720060,
b) věcný investiční dar - průmyslový bubnový sušič prádla v hodnotě 147 800 Kč,
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ 47675934
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec
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a) finanční dar v hodnotě 3000 Kč na financování kulturních a společenských akcí,
dárce: Marek Toman, Hlavní 857, 330 26 Tlučná,
b) finanční dar v hodnotě 3000 Kč na financování kulturních a společenských akcí,
dárce: Jan Toman, Pod Lesem 22, 312 00 Plzeň,
Klub seniorů v Klatovech
finanční dary v celkové hodnotě 1 800 Kč, a to na financování kulturních, společenských
a zájmových akcí pořádaných klubem seniorů,
dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
2.

Rada města schválila v případě finančních darů čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy,
p.o. dle darovacích smluv.

3.

Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, p.o.
na pořízení následujícího zařízení:
Domov pro seniory Klatovy
a) dekontaminační přístroj MEDIVAK, ve výši max. 350 000 Kč vč. DPH – univerzální
b) hnětací a šlehací stroj včetně příslušenství, ve výši max. 320 000 Kč vč. DPH,
Domov pro seniory Újezdec
a) dekontaminační přístroj MEDIVAK, ve výši max. 350 000 Kč vč. DPH,
b) myčka bílého nádobí, ve výši max. 165 000 Kč vč. DPH,

Pečovatelská služba
pořízení 3 automobilů pro pečovatelskou službu, ve výši 1.076.452 Kč vč. DPH dle kupní
smlouvy č. 2/2019, uzavřené na základě výběrového řízení s firmou Auto Nejdl s.r.o.,
Klatovy (předfinancování schváleného projektu „Podpora mobilního týmu Pečovatelské
služby MěÚSS Klatovy“, který byl vyhlášen MAS Pošumaví a bude ex post financován
95% z IROPU).
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 220/8
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí žádost
organizace Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s. a poskytnutí finančních prostředků na akci
„Lesy českého státu II“ neschválila.
Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský
Bod č. 221/8
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 3 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Pavlem Kalistou, Radinovy 39, Klatovy (obstaratel).
Předmět smlouvy: změna čl. III odst. 2. - poř. č. 109.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Plánice, zastoupené starostou
Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování dotace na služby sociální prevence – poř. č. 110.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou,
zastoupené starostou Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování dotace na služby sociální prevence – poř. č. 111.
Plná moc – město Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem zmocňuje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem v souvislosti s realizací akce
„Silnice I/27 – přeložka Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 112.
Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(první směňující) a Alenou Polívkovou, Plánická 795, Klatovy (druhý směňující).
Předmět smlouvy: směna pozemků č. 98/19 a 812/3 k.ú. Luby – poř. č. 113.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(propachtovatel) a Petrem Blahníkem, Pod Hůrkou 504, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 3561/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 114.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(propachtovatel) a Pavlem Bělouškem, Pod Koníčky 644, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 3561/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 115.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(propachtovatel) a Pavlem Homolkou, Za Beránkem 764, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: pacht pp.č. 3561/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 116.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkyní
hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanou Bartošovou (poskytovatel).
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce cyklotrasy č. 38 u KD Klatovy“ – poř. č. 117.
Smlouva o nájmu pozemku VS 6548001419 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a městem Švihov, zastoupené starostou města
PaedDr. Václavem Petrusem (nájemce) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,
zastoupenou ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Josefem Hendrychem (pronajímatel).
Předmět smlouvy: akce „Dehtín, vodovod a kanalizace a „Vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov“ –
poř. č. 118.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha, zastoupená Ing. Františkem Smrčkou a Ing. Václavem Šestákem.
Předmět smlouvy: „Dehtín – vodovod“ – poř. č. 119.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha, zastoupená Ing. Františkem Smrčkou a Ing. Václavem Šestákem.
Předmět smlouvy: „Dehtín – kanalizace“ – poř. č. 120.
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Smlouva kupní a smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující nebo obdarovaný) a společností České Radiokomunikace a.s.
Praha, zastoupená Ing. Vítem Vážanem, generálním ředitelem (prodávající nebo dárce).
Předmět smlouvy: prodej a dar pozemků v k.ú. Habartice u Obytců – poř. č. 121.
Bod č. 222/8
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy podání žádosti a případné přijetí dotace
z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých
aktivit pro rok 2019“.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 223/8
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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