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Bod č. 1/1 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 2/1 

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část". 

Důvodem pro zrušení zadávacího řízení jsou důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytly 
v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval. Těmito důvody je zejména změna termínu pro realizaci částí díla. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 3/1 

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 „Oprava povrchu 
komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část“ formou 
zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 František Kocfelda       

 Petr Kodeš           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

 

USNESENÍ č. 1 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. ledna 2020 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v  02–03/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 4/1 

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 „Oprava povrchu 
chodníků v Klatovech 2020, 1. část“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

  František Kocfelda           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 02–03/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 5/1 

Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů za rok 2019 a souhlasila s pořádáním 
pravidelných i výročních trhů i v roce 2020. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 6/1 

Rada města vzala na vědomí žádost p.  týkající se parkování v centru města pro obyvatele 

žijící v Pražské ulici. 

 

Bod č. 7/1 

1. Rada města rozhodla o výkupu movitého majetku do majetku města od Šumavských vodovodů 
a kanalizací a. s., Koldinova 672, Klatovy II za celkovou kupní cenu 1.585.098,35 Kč bez DPH 

v rozsahu dle přílohy. 



3 

 

 

2. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
vybudování bezbariérového přístupu k domům čp. 494, 495/III na obecní pp. č. 1410/4 v k. ú. 
Klatovy v rámci stavby: „Bytové domy bez bariér, Pod Hůrkou 494, 495/III Klatovy“ dle 
předložené dokumentace, za předpokladu, že nedojde ke kolizi s dotačními podmínkami 
projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy, 2. etapa“. 

 

3. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 130/2 v k. ú. Tajanov u 
Tupadel ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Tajanov, KT, parc. č. 130/5 – NN“ v rozsahu cca 

2 bm zemního vedení NN. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 8/1 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/28/2019/Čer, 
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, 
IČ 02877155 na akci „Obnova Křížové cesty v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna 
termínu plnění díla.  

 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 9/1 

Rada města schválila: 
a) cenu srážkovného na rok 2020 ve výši 15,92 Kč/m3 bez DPH, 

b) cenu stočného pro kanalizace zakončené VKV ve výši 0,00 Kč/m3 bez DPH. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 

Bod č. 10/1 

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce „Koncepce revitalizace 

parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“ a rozhodla o pokračování projekčních prací 
firmou Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., Valtice.  

 

2.  Rada města uložila ORM uzavřít s firmou Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., Valtice, IČ 05291895 

smlouvu o dílo na zpracování PD na akci „Koncepce revitalizace parku Vodojem – Husovy 

sady v Klatovech – 1. + 2. etapa“ za cenu 259.983,00 Kč bez DPH, 314.579,43 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 11/1 

1. RM vzala na vědomí informaci o průběhu stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“. 

 

2. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORM/12/2018/Ko, 
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň na akci 
„Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 

3. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 4  k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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Bod č. 12/1 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava schodiště před kostelem 
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Jan Nepasický, Tachovská 1352/9, 
323 00 Plzeň, IČ 73709956. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.065.148,75 Kč 
bez DPH, 1.288.829,99 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Oprava schodiště před kostelem 
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech“ do rozpočtu města pro rok 
2020 s částkou 1.300.000,00 Kč. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 13/1 

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 „Snížení 
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 
340 22 Nýrsko, IČ 64834042.    

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 29.520.000,00 Kč 
bez DPH, 35.719.200,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 14/1 

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 – ul. Dr. 

Sedláka, čerpací stanice odpadních vod" formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední 
desce a internetových stránkách + odeslání 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. 
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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 v 02/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 15/1 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby podle 

zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování strategických 
dokumentů pro město Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce  
a internetových stránkách + na portálu poskytovatele dotace. 

 

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 a kvality. 

 

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: 
 Ing. Václav Chroust  
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala  

 Ing. Jiří Pohanka  
 Mgr. Jaromír Veselý 

 Bc. Vlasta Komaňská 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 pro dílčí část VZ č. 1 František Kocfelda 

 pro dílčí část VZ č. 2 Peter Pošefka 

 pro dílčí část VZ č. 3 Ing. Alena Kunešová 

 pro dílčí část VZ č. 4 Ing. Rostislav Klemsa   

 pro dílčí část VZ č. 5 Ing. Libor Hošek       

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu v předpokládaném termínu 03.02.2020 od 10:00 h 

jejího zasedání. 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 18.02.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 16/1 

l. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí  
výsledky hospodaření společnosti za r. 2019 a návrh plánu na r. 2020. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit navýšení vkladu města společnosti Lesy města Klatov s.r.o. 
o částku 2 mil. Kč. 

        Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

 

Bod č. 17/1 

1. Rada města schválila rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací města pro rok 

2020. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro 
rok 2020. 

 

2.  Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města 

 pro rok 2020, a to: 

 a) objem prostředků na platy pro rok 2020 

 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2020. 
 

3.  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města pro roky 

2020 – 2022. 

      Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 18/1 

1. Rada města schválila valorizaci mzdového katalogu městem založených společností s ručeným 
omezeným s účinností od 01.01.2020. 

 

2.  Rada města schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele městem založených 

společností z důvodu valorizace měsíční odměny s účinností od 01.01.2020. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 19/1 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 03.12.2019. 

 

Bod č. 20/1 

Rada města rozhodla o prodloužení stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb a služeb 
návazných na Klatovsku do r. 2023. 
        Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 21/1 

Rada města schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 66 nacházející se 
v I. podzemním podlaží objektu č.p. 59/I v Balbínově ulici, Klatovy, s firmou ŠTUKO ARS s.r.o., 
účel využití – zázemí při opravách fasád ve středu města.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 22/1 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a společností Woman Bohemia s.r.o., zastoupenou jednatelkou Kateřinou Rabíkovou, Měčín 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor čp. 6/IV, Klatovy – poř. č. 376 

 

Nájemní smlouva č. 16/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a MUDr. Vladimírou Baarovou, 
Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem garáže – poř. č. 377. 

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Galerií Klatovy/Klenová, zastoupenou ředitelkou Hanou Kristovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. X. Smlouvy – poř. č. 378. 

 

Dohoda o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Pavlínou Baierlovou, Klatovy (nájemce). 

Předmět dohody: ukončení pronájmu v čp. 6/IV, Klatovy – poř. č. 379. 

 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, 
a.s. Praha (pojistitel). 

Předmět smlouvy: pojištění členů JSDH – poř. č. 380.  
 

Pojistná smlouva č. 400 043 354 – dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Allianz pojišťovnou, a.s. (vedoucí pojistitel), zastoupenou 

Ing. Serhii Kravchenkem a Kateřinou Šustrovou (pojistitel) a Pojišťovnou VZP, a.s. Praha, 
zastoupenou Ing. Serhii Kravchenkem a Kateřinou Šustrovou (sou)pojistitel). 
Předmět dodatku: pojištění majetku města – poř. č. 381.  
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Městskou knihovnou Klatovy, příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelkou  
Bc. Jarmilou Poupovou (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: výpůjčka movitých věcí v refektáři – poř. č. 382. 
 

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, zastoupenou Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Tajanov, KT- parc. č. 130/5 – NN“ –poř. č. 383.    
 

Dodatek č. 4 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností POHL cz, a.s. Plzeň, zastoupenou Ing. Zdeňkem Hanzalem (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 5.1., 5.2. Smlouvy – poř. č. 384. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/28/2019/Čer z 02.12.2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM 
s.r.o. Mochtín, zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.1. a 4.2. – poř. č. 385. 
 

Pojistná smlouva č. 6667600305 o pojištění vozidel mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Praha, 
zastoupená Ing. Pavlem Křečkem a Ing. Michalem Hesem (pojistitel) – poř. č. 386. 
  

Bod č. 23/1 

Rada města schválila předloženou výši příplatku za vedení ředitelce Městské knihovny Klatovy a 
ředitelce Městského kulturního střediska s účinností od 01.01.2020.  

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 24/1 

Rada města schválila zahraniční cestu do Bratislavy na veletrh ITF Slovakiatour 2020 v termínu od 

22.01. – 24.01.2020 pro Petera Pošefku.  
 

 

Bod č. 25/1 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust  

             starosta města                         místostarosta                                            

 

 

 

     Ing. Martin Kříž  

 místostarosta 
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Bod č. 26/2 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 27/2 
1.  Rada města nedoporučila ZM schválit prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

na prodej pozemku v průmyslové zóně Chaloupky v Klatovech, uzavřené 22.11.2016 mezi 
městem Klatovy a společností Accolade CZ XXII. s. r. o., člen koncernu, prodloužené  dodatkem 
č. 1 a dodatkem č. 2 o 12 měsíců, o dalších 18 měsíců, tj. do 22.05.2021. 

 
2.  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 bez DPH pro akce: 
a) k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Máchova, pp. č. 1378/40 - NN“, 

pp. č. 1378/6 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 30 bm zemního vedení NN  
b)  k. ú. Otín u Točníku –„Otín, KT, pp. č. 4 - NN“, 

pp. č. 146/7, 273/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 104 bm zemního vedení 
NN. 

 
3.  a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„REKO MS KLATOVY – LUBY IV. etapa – změna v ul. 5. května“  v obecní  pp. č. 3475/36 
v  k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o uzavření dodatku k uzavřené SoSBoVB s GasNet, s. r. o., spočívajícím 
v rozšíření dotčených pozemků o pp. č. 3475/36, 3475/35 a rozšíření budoucího věcného 
břemene o cca 35 bm plynovodu přeloženého do nové trasy. 

                  Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 
 
Bod č. 28/2 
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 „Oprava povrchu 
komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2020, 2. část“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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. 

 

USNESENÍ č. 2 
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. ledna 2020 
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5. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Členové:                                                                                 
Ing. Václav Chroust       
Ing. Martin Kříž                            
Petr Fiala        
Pavel Strolený        
Mgr. Jaromír Veselý      
Bc. Vlasta Komaňská      
Ing. Daniela Pleskotová                                                 
Mgr. Radka Šustrová       
František Kocfelda       
Petr Kodeš           

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 
6. Rada města uložila ORM předložit RM v 02-03/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky. 
  Zodpovídá: p. Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 29/2 
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 „Oprava povrchu 
komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2020, 3. část“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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: 

Členové:                                                                                 
Ing. Václav Chroust       
Ing. Martin Kříž                            
Petr Fiala        
Pavel Strolený        
Mgr. Jaromír Veselý      
Bc. Vlasta Komaňská      
Ing. Daniela Pleskotová                                                 
Mgr. Radka Šustrová       
František Kocfelda       
Petr Kodeš         

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 02–03/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: p. Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 30/2 
1. Rada města rozhodla o zahájení 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“ (Postup pro zadávání koncesí). 
Koncesní řízení bude uveřejněno ve Věstníku VZ a TEDu, na profilu zadavatele, na úřední desce 
a internetových stránkách města Klatovy.  

 
2. Rada města schválila text Zadávací dokumentace vč. příloh. 
 
3. Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření žádostí o účast a zpřístupnění jejich obsahu 

zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání žádostí o 
účast. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml. 

     
4. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

Členové: 
Ing. Martin Kříž 
Aleš Buriánek                            
Petr Fiala        
Ing. Jiří Pohanka        
Mgr. Jaromír Veselý      
Bc. Vlasta Komaňská      
Ing. Daniela Pleskotová                                                 
Mgr. Radka Šustrová         

   
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání. 

 
6. Rada města uložila ORM a právničce předložit RM v předpokládaném termínu 04/2020  zprávu  

hodnotící komise s doporučením na ukončení I. kola koncesního řízení (kvalifikace účastníků).   
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
Bod č. 31/2 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise dne 13.01.2020. 
 
Bod č. 32/2 
Rada města: 
a) uložila odboru výstavby a územního plánování předložit návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy ke 

schválení zastupitelstvu města dne 28.01.2020, 
b) doporučila ZM schválit návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy.  

        Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík 
Bod č. 33/2 
1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2020. 
2. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace SK Klatovy 1898, z.s., na dofinancování stavební akce „Modernizace fotbalového 
stadionu SK Klatovy 1898 na pozemkových parcelách č. 3792/4 a 2775/28 v k.ú. Klatovy“ ve 
výši 7.200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 

  Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 34/2 
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. podání žádosti do dotačního programu „Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“. 
                   Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
Bod č. 35/2 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc prosinec 2019. 
 
Bod č. 36/2 
Rada města schválila použití finančních prostředků IF TSMK na: 
1) travní sekačku ve výši max. 600 tis. Kč, 
2) stroj na úklid psích exkrementů ve výši 300 tis. Kč.   
 Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č. 37/2 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)  
a ŠTUKO ARS s.r.o., zastoupenou jednatelem Václavem Fleisigem (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor čp. 59/I Klatovy – poř. č. 387. 
 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 96/2005 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a JUNÁK – český skaut, středisko Královák Klatovy, z.s., zastoupený vedoucím 
střediska Ing. Lukášem Habartou (nájemce). 
Předmět smlouvy: změna výše DPH – poř. č. 388. 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 83/2005 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Základní školou, Čapkova ul. 126, Klatovy, zastoupenou ředitelkou PaedDr. Mgr. 
Danou Martinkovou, Ph.D. (nájemce). 
Předmět dodatku: změna výše DPH - poř. č. 389. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 9/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, p.o., zastoupenou ředitelkou  
Bc. Alenou Kleinerovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna výše DPH – poř. č. 390. 
 
Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 463/2001 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Základní uměleckou školou Josefa Kličky, Klatovy, zastoupenou ředitelem  
Mgr. Jaroslavem Pletichou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna výše DPH – poř. č. 391. 
 
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 464/2001 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a Základní školou, Plánická ul. 194, Klatovy, zastoupenou ředitelem Mgr. Karlem 
Denkem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna výše DPH – poř. č. 392. 
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Dohoda o supervizi pracovního týmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města            
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností SOMEPO, s.r.o., zastoupenou Mgr. Květuší 
Slukovou, Ph.D. (zhotovitel). 
Předmět dohody: supervize na OSVZ – poř. č. 393. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města             
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupena společností GridServices, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Podhůrecká, číslo stavby: 7700101702“ – poř. č. 
394. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města                 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupena společností GridServices, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Luby – III. etapa, číslo stavby 7700100713“ – poř. č. 
395. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města             
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupena společností GridServices, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Podhůrecká + 4, číslo stavby: 7700072832“ – poř. č. 
396. 
 
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 
společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Masarykova + 1, číslo stavby: 7700102058“ – poř. 
č. 397. 
 
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 ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností SPIE Elektrovod, a.s. Brno (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „OTÍN KT, PARC. Č. 4 – NN (IV-12-0015634)“ – poř. č. 398. 
 
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 ČEZ  
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., zastoupena jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Máchova, parc. č. 1378/40 – NN“ – poř. č. 399. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupena jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „ IV-12-0013081/VB/01, Klatovy, Domažlická, KFC – VN, TS“ – poř. č. 
400. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a SJM Václavem Mazancem a Olgou Mazancovou, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: prodej pozemkové parcely č. 437/28 k.ú. Klatovy. – poř. č. 401. 
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: koupě movitého majetku – poř. č. 402. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města            
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Simargland s.r.o. Praha, zastoupená 
jednatelem Daria Krstev (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: veřejná infrastruktura kanalizačního řadu – poř. č. 403. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města              
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností W&P EURONOVA s.r.o. Plzeň, zastoupená 
jednatelem Radkem Novákem (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV. a VII. Smlouvy – poř. č. 404. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města                   
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností CZECH TIME MEDIA, s.r.o. Praha, zastoupená 
jednatelem Milanem Vokálem (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV a VII. Smlouvy – poř. č. 405. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností W&P EURONOVA s.r.o. Plzeň, zastoupená 
jednatelem Radkem Novákem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. II a VI. Smlouvy – poř. č. 406. 
 
Dodatek č.2  ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Petrou Zíkovou, Klatovy. 
Předmět dodatku: změna čl. IV a VIII. Smlouvy – poř. č. 407. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města               
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností ORIS Praha, spol. s r.o., Praha, zastoupená 
prokuristkou Bc. Kateřinou Sekytovou (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV. a VII. Smlouvy – poř. č. 408. 
 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a společností ARBO, spol. s r.o. Klatovy, zastoupená jednatelem Ing. 
Václavem Jarošíkem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. II., bod 2.3., čl. III., bod 3.1., čl. VI, bod 6.3. Smlouvy – poř. č. 409. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města                 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Radkem Škrobánkem, Točník (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV. a čl. VII. – poř. č. 410.  
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města                   
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Energy Benefit Centre a.s. Praha, zastoupenou 
Ing. Miroslavem Hořejším a Ing. Liborem Truhelkou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 411. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Petrem Lavičkou, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 412. 
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Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Miroslavem 
Marcinkiewiczem (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ – poř. č. 413. 
 
Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města                      
Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a společností Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., 
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (mandatář). 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 1 mandátní smlouvy – poř. č. 414. 
 
Smlouva č. 003/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města             
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v rámci akce „Brány památek dokořán“ – poř. č. 415. 
 
Bod č. 38/2 
Rada města schválila program zasedání ZM konané 28.01.2020. 
 
Bod č. 39/2 
Rada města schválila Spolku Klatovanů v Praze příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši           
10.000 Kč a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu. 
 Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
Bod č. 40/2 
Rada města doporučila ZM schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 
podle uvedeného návrhu s účinností od 01.02.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 
změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.   
         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
Bod č. 41/2 
Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2020/2021. 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
Bod č. 42/2 
Rada města v působnosti valné hromady Správy nemovitosti Klatovy, s.r.o. rozhodla o vyhlášení  
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/jednatele společnosti. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
Bod č. 43/2 
Rada města schválila bezúplatné převzetí věcných darů na pořádání Klatovského městského bálu 
konaného dne 22.02.2020. 
 Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
Bod č. 44/2 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  
 
 
 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 
       
         Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 45/3 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 46/3 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. schválila (formou 
notářského zápisu) zvýšení základního kapitálu společnosti. 

 

Bod č. 47/3 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemků do majetku města: 
 a)  pp. č. 1983/14 o výměře 226 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví . ,  

 ,  za cenu smluvní (administrativní) 260,00 Kč/m2, tj. celkem 

 58.760,00 Kč bez DPH, 

 

 b) pp. č. 4107/2, 4107/3 o celkové výměře 236 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví  
 , ,  za cenu smluvní (administrativní) 260,00 Kč/m2, tj. 

 celkem 61.360,00 Kč bez DPH. 
 

2.  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních pp. č. 4383, 4382, 400/1, 400/3, 399/2, 

399/3 a částí pp. č. 399/1 a 398 o celkové výměře cca 750 m2 v k. ú. Klatovy .  

, ,  za cenu smluvní 1.500,00 Kč/m2, tj. celkem cca 

1.125.000,00 Kč bez DPH. 
 

3. Rada města doporučila ZM po projednání s žadatelkou schválit prodej části obecní pp.  
 č. 4085/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Klatovy pí , ,  za 

smluvní cenu 1.500,00 Kč/m2, tj. celkem cca 135.000,00 Kč bez DPH. 
 

4. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 3405/12 o výměře cca 60 m2 v k. ú. 
Klatovy vlastníku objektu čp. 506/II  Klatovským realitám s. r. o., Karla Kryla 2679/7, Praha 5, 
za účelem přístavby terasy, za roční nájemné 100,00 Kč/m2 + inflace, tj. celkem cca 6.000 Kč 
bez DPH + inflace, na dobu určitou 20 let, s podmínkou uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
na poskytnutí finančního příspěvku na úpravy chodníku a parkovacích míst, příp. sadovnických 
úprav a dalších stavebních úprav v místě před hotelem Beránek na obecní pp. č. 3405/12 v k. ú. 
Klatovy.  

 Rada města uložila HO a ORM uzavřít s firmou Klatovské reality, s. r. o., Karla Kryla 2679/7, 
Praha 5, Smlouvu o budoucí smlouvě na poskytnutí finančního příspěvku. 

 

5. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 2594/14 o výměře cca 220 m2 pro umístění 
vjezdů k RD na Chaloupkách čp. 258 a 887 - , , p. Klatovy  

 a  a , , p. Klatovy, na dobu neurčitou, 

bez možnosti oplocení pozemku, s podmínkou zachování stávajícího stavu a za prováděnou 
údržbu celého pozemku (sekání trávy). 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 4. února 2020 
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6. Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu plynové přípojky k čp. 57 Luby na obecní pp. č. 808/12 v k. ú. Luby dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

  

7. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  

 a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 383/1 v k. ú. Tajanov u 
Tupadel v termínu od 05.02.2020 do 31.03.2020 za vhodných klimatických podmínek, které 
nebudou bránit úpravě povrchu. 

 

8. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 

GASSPO, spol. s r. o., Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp.  
 č. 954/7, 954/18, 954/20, 954/80, 954/84, 954/93, 954/153, 954/164, 954/258, 954/82, 954/83 

v k. ú. Klatovy v termínu od 01.03.2020 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou 
bránit úpravě povrchu.  

 

9. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu GasNet,  
 s. r. o. a nesouhlasila s ponecháním části nefunkčního vedení NTL plynovodu v obecní  
 pp. č. 230/1 v k. ú. Klatovy – Vaňkově ulici dle předložené dokumentace. 
 

10. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu GASSPO, 
spol. s r. o. a nesouhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 1410/6 v k. ú. 
Klatovy v termínu od 24.02.2020 do 10.03.2020. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“ na obecních pp. č. 584/2, 3943 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace. 

 

12. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 1927/14, 1960/3, 

1927/2, 1972/67, 3557/48, 4164/30, 1898/4, 3554/19, 1615/5, 4217/17, 4217/16  v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav zemního vedení NN a pilíře pro akci „Klatovy, Franty Šumavského, pp. č. 1570/10 - kNN“ 
v rozsahu cca 178 bm zemního vedení NN a umístění 1 ks rozpojovací pojistkové skříně 
v pilíři. 

 

13. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací na obecní pp.č. 3209/3 v k.ú. Klatovy v termínu od 05.02.2020 
do 15.02.2020 za vhodných klimatických podmínek, za účelem provedení geologických sond.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 48/3 

1. Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou ROBSTAV k. s., k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní 
řízení na akci „Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci 
v Klatovech 2020, 1. část" tak, že námitkám v plném rozsahu vyhovuje. 

 

2.  Rada města rozhodla o revokaci URM z 07.01.2020 o vyhlášení  podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava 

povrchu chodníků, v Klatovech 2020, 1. část" tak, že vyhlášení je zrušeno. 
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3.  Rada města rozhodla o revokaci URM z 07.01.2020 o vyhlášení  podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava 

povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část" tak, 

že vyhlášení je zrušeno. 
 

4.  Rada města rozhodla o revokaci Rozhodnutí z 07.01.2020 o zrušení zadávacího řízení  
 a 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, 
výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část". 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ROBSTAV k. s., Mezi vodami 

205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 27430774. 

 

5. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 13.687.387,55 Kč 
bez DPH, 16.561.738,94 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 49/3 

1. Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček  
 z fondu rozvoje bydlení - 7. kolo. 

2.  Rada města uložila HO zveřejnit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a v místním tisku. 
3.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi. Garantem za přípravu materiálů,  
     shromáždění podkladů a svolání komise je p. František Kocfelda a Ing. Hana Chalupová. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                 pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 50/3 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně podané žádosti o dotaci a aktualizovaném 
financování dle aktuálního investičního záměru na akci „Centrum MUDr. Aloise Maška“ v rámci 
programu MPSV – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
2016–2020.       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 51/3 

Rada města vzala na vědomí informace o podané žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 126 
OPŽP na akci „Klatovy – stanoviště na separovaný odpad “ v lokalitě „u soudu“. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 52/3 

Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2020 
MPO do Programu EFEKT II. pro rok 2020 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech 

– 3. etapa“.        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 53/3 

1.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programů památkové péče Plzeňského kraje na akce:  
 a)  Klatovy, nám. Míru, radnice 62/I – restaurování lustrů – III. etapa 

 b)  Vlastivědné muzeum Klatovy – oprava a nátěr oken – III. etapa 

 c)  Klatovy, dům čp. 3, 4/I – oprava uliční fasády (přízemí) 
 d) Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech 

 e)  Repase a nátěr oken, Václavská ul. čp. 122/I, Klatovy – II. etapa. 
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2.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2020 (PSOV) na akci „Dětské hřiště Čínov“. 

  

3.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 
dopravy na akci „Rekonstrukce cyklostezky č. 38 Luby, u železničního viaduktu“. 

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Ochrana přírody 2020 na akci „Ošetření 
dřevin: Klatovy – nábřeží kpt. Nálepky“. 

 

5.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora vybudování a modernizace 
sportovišť v roce 2020 na akci „Výstavba parkourového hřiště v Klatovech“. 

  

6.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Významné investice do sportovišť 
Plzeňského kraje na akci „Rekonstrukce šaten v krytém plaveckém bazénu v Klatovech“. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 54/3 

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 „Klatovy, Prusíkova ul. – opravy 

kanalizace“ formou 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 dle přílohy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Petr Kodeš      

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 21.02.2020 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Ing. Jiří Pohanka        

 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 v 03/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 55/3 

Rada města jako příslušný orgán zadavatele rozhodla v souladu s ust. § 245 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, odmítnout námitku proti zadávacím podmínkám podanou 28.01.2020 

stěžovatelem, společností PRO CEDOP s.r.o., IČ 27174069. Podrobné odůvodnění je obsaženo 
v rozhodnutí o odmítnutí námitky.      

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 56/3 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání  finanční komise a finančního výboru  
z 20.01.2020. 

 

Bod č. 57/3 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 27.01.2020 a 

přijala následující závěry: 

Mimořádné dotace: 
1. Odbor přátel SK Slavie Praha v Klatovech - schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na 

pořádání turnaje v kopané, 
2. Václav Kosnar - schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na závody v Ice Cross 

Downhillu, 

3. Sportovně střelecký klub Klatovy - poskytnutí dotace na pořízení dvou vzduchových pušek 

neschválila, 
4. Mgr. Jan Váňa - poskytnutí dotace na Sportovní den mládeže s TAJV neschválila,  
5. Jiří Padevět - poskytnutí dotace na rekonstrukci areálu statku Josefa Mašína neschválila, 

6. Mgr. Irena Stahlová - požaduje specifikaci nákladů na dopravu, 
7. Oblastní spolek ČČK Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na činnost 

Úřadu Oblastního spolku ČČK na rok 2020,  
8. Oblastní spolek ČČK Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na „Okresní 

soutěž mladých zdravotníků“, 
9. Oblastní spolek ČČK Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na 

„Oceňování bezpříspěvkových dárců krve“, 
10. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve 

výši 5.000 Kč na soutěže „Mladý zahrádkář“, „Floristická soutěž“, „Naše zahrádka“, 
11. Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši  
 45.000 Kč na kulturní a vzdělávací činnost a ozdravné akce, 
12. Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy - poskytnutí dotace na čipové zabezpečení 

kluboven neschválila, 
13. BOWLE 09 1. pétangue Klub Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč na 

činnost sportovního klubu – pořádání turnajů, 
14. Jan Prach žádost o dotaci na Klatovský festival vína 2020 byla přesunuta do žádostí  
 o granty, 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 58/3 

1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z programu Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2020 ve složení: 
předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 

členové:  Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Mgr. Jaromír Veselý, 
  Dana Auermüllerová,  Bc. Vlasta Komaňská, Peter Pošefka. 
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2. Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise pro hodnocení žádostí o dotaci 
z programu Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy dne 09.03.2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 59/3 

1. Rada města se seznámila s nabídkou společnosti Úhlava o.p.s. týkající se spolupráce při 
analýze stavu a potřeb města v oblasti smart city. 

2.  Rada města uložila projednat nabídku společnosti na poradě ředitelů základních škol. 
        Zodpovídá:   pí Ing. A. Kunešová                           

Bod č. 60/3 

Rada města schválila úpravu mandátní odměny pro Správu nemovitostí Klatovy, s.r.o. podle 
předloženého návrhu s platností od 01.01.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 61/3 

1. Rada města schválila úpravu cen na ubytovně na zimním stadionu s platností od 10.02.2020 dle 

předloženého návrhu. 
2. Rada města schválila vzorovou smlouvu o ubytování na ubytovně na zimním stadionu 

s platností od 10.02.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 62/3 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 1/20 z 28.01.2020 a přijala následující 
závěry: 

1. neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, ,  
 s p. , 

2. schválila výpověď z nájmu bytu č. 1 na adrese Klatovy, , p.  
 z důvodu dluhu na nájemném, 

3. neschválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 23, na adrese Klatovy, 
 s pí .   

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 63/3 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci pro 
rok 2020 ve znění Přílohy.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 64/3 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančních darů v celkové částce 14 280 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. 65/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití fondu investic na nákup: 
a) multifunkčního kopírovacího stroje Konica Minolta BizHub C258, v max. výši 45 tis. Kč vč. DPH, 

b) plotteru Canon ImagePROGRAF TM-300 včetně stojanu, v max. výši 65 tis. Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 66/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na cyklus aktivit pro děti a mládež do titulu „Podpora volnočasových aktivit  
v Plzeňském kraji“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7  
a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 67/3 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 9 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí Klatovy, zastoupenou  
Mgr. Olegem Makhnevem (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. II., čl. V., odst. 1 Smlouvy – poř. č. 416. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a BcA. Petrem Círlem, Chotíkov (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: restaurování sloupu se sochou sv. Vojtěcha – poř. č. 417. 
 

Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností HAUTEX 
s.r.o. Praha 4 – Kunratice, zastoupenou jednatelem DUC DUNG PHAM (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 418.   
 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou Jižani, zastoupenou manažerem Mgr. Milanem 
Baštou. 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení při akci „Zahájení turistické sezóny“ – poř. č. 419.    
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena společností ENERGON Dobříš, s.r.o., zastoupená Bc. Marií Antošovou 
(budoucí oprávněná).   
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Franty Šumavského, parc. č. 1570/10 – kNN“ – poř. č. 420. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s., zastoupenou Terezou Domorázkovou (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce: RVDSL1716_C_P_KLTV245-KLTV1HR_MET – poř. č. 421. 
 

Smlouva o výpůjčce č. SMNB VS 1/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (vypůjčitel) a městem Nový Bor, 
zastoupené Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou města (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 422.  
 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p. o., 1/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (vypůjčitel) a 
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 423.  
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Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Miroslavem 
Marcinkiewiczem, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech – 

poř. č. 424.  
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER  U5 s.r.o., zastoupenou Ing. Ivanem Šillarem 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech – 

poř. č. 425.  
 

Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností KSK real s.r.o. Praha, zastoupenou  
Ing. Zbyňkem Červeným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech – 

poř. č. 426.  
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Miroslavem 
Marcinkiewiczem, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ – poř. č. 
427. 

 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností PSDS s.r.o. Praha, zastoupená Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D. 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Klatovy – 2. etapa“ – poř. č. 
428. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a společností AgroKol s.r.o. Koloveč, zastoupenou jednatelem Josefem Kadlecem 

(pachtýř). 
Předmět smlouvy: parcela č. 1534/3, 1725, 2248/11, 2248/19, 2432/81, 2458,3107, k.ú. Klatovy – 

poř. č. 429. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Martinem Naušem, Tajanov (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek pp. č. 1191 – poř. ř. 430.  
 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 05.11.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Činov, s.r.o., 
zastoupeným jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
Předmět dodatku: doplnění čl. VI, o bod 6.6. Smlouvy – poř. č. 431. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Školním statkem Klatovy - Činov, s.r.o., zastoupeným jednatelem  
Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
 Předmět smlouvy: pozemky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy – poř. č. 432. 
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Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Antonínem Rendlem, Drslavice (nájemce). 
Předmět dohody: pp.č. 147/23 k.ú. Drslavice u Tupadel – poř. č. 433. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a společností Ateliér Krejčiříkovi s.r.o. Valtice (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: „Projektová dokumentace k dílu: Revitalizace Husových sadů v Klatovech“ – 

poř. č. 434. 

 

Bod č. 68/3 

Rada města odvolala z funkce ředitelky Městského kulturního střediska Klatovy Ing. Věru 
Schmidovou. Rada města pověřila p. Karla Kotěšovce, vedoucího kina Šumava, zastupováním 
ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Klatovy, IČ 00075060, a vykonáváním 
veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovního místa ředitele uvedené organizace do 
jmenování nového ředitele organizace. 

 

Bod č. 69/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

         Ing. Martin Kříž  

             místostarosta 
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Bod č. 70/4 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 71/4 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané ve 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 17.12.2015 ve znění Dodatku č.1 o 5 měsíců pro 
kupujícího BI company s. r. o., J. Štulíka 12, 252 45  Zvole u Prahy.   

 

2. Rada města rozhodla o výpůjčce obecní pp. č. 147/22 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Drslavice u 
Tupadel pro . , , ,  

, , , , , , 
, , ,  

, , , . , 
, , ,  Kasejovice,  

, , ,  a . ,  
, , , ,  a  

, ,  pro účely umístění filtru na odvod vod ze 
septiku, na dobu neurčitou. 

 

3. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 146/1 v k. ú. Sobětice u Klatov o výměře 

 cca 36 m2 , ,  na dobu neurčitou pro zřízení 
 vjezdu na pp. č. 147/1 v k. ú. Sobětice u Klatov. 
 

4. Rada města souhlasila se stavbou RD na pp. č. 98/14 v k. ú. Luby vč. uložení přípojek a zřízení 
vjezdu dle předloženého projektu a rozhodla o ponechání stávajícího stavu povrchu účelové 
komunikace umístěné na pp. č. 98/10 v k. ú. Luby o výměře 732 m2 s podmínkou, že po 
dokončení stavebních prací bude povrch komunikace uveden do původního stavu dle 

požadavku hospodářského odboru MěÚ a stavebníci nebudou po městu požadovat provedení 
zpevněného povrchu komunikace min. po dobu 15 let od vydání souhlasu ke stavbě prvního 
RD v místě.  

 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

 stavbu: „Reko MS Klatovy – Tolstého ul. – stavební úpravy plynovodů a přípojek“ 
 v obecních pp. č. 3526, 3516/6, 3527/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 
 s podmínkami HO, s termínem realizace v koordinaci s akcí HO. 

 b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 GasNet, s. r. o. a souhlasila s ponecháním části nefunkčního vedení plynovodu v délce cca 
 39 bm v obecních pp. č. 3526, 3516/6 v k. ú. Klatovy (Družstevní ulice) dle předložené 
 dokumentace s podmínkou jeho geodetického zaměření. 

 c)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 GasNet, s. r. o. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 3516/6, 3527/1) 
 v k. ú. Klatovy (křižovatka Tolstého – Macharova) z důvodu vyjmutí nefunkčního 
 plynovodu, s podmínkami HO. 

 

 

USNESENÍ č. 4 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 18. února 2020 
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 d)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 GasNet, s. r. o. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp.  3526 a 3516/6  

  v k.ú. Klatovy (v Tolstého ulici v oboustranných chodnících mezi Macharovou  
  a Nerudovou ulicí a pravostranném chodníku mezi Nerudovou a Družstevní ulicí) dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „ Klatovy, Procházkova – kNN“ na obecních pp. č. 3756/1, 2774/36 a 3760/2 v k. ú. 
 Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK, s termínem realizace 
 v koordinaci s akcí HO.  

 b) Rada města souhlasila s výměnou kNN ve stávající trase v obecních stp. č. 2025, pp.  
  č. 2774/36, 3405/24, 3756/1, 3760/2, 3760/3, 3762/11, 3764/17, 3764/14 v k. ú. Klatovy dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK, s termínem realizace v koordinaci 

 s akcí HO.  
 

7. a)  Rada města souhlasila s výměnou kNN ve stávající trase v rámci stavby: „Klatovy, 
 K Vodojemu - kNN“ v obecních pp. č. 3405/23 a 3769/13 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO, s termínem realizace v koordinaci s akcí HO.  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 ČEZ Distribuce, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 3405/23 a 
 3769/13 v k. ú. Klatovy z důvodu rekonstrukce kNN, s podmínkami HO. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 72/4 

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 „Klatovy –  

 ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice odpadních vod“. 

 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 6.339.782,87 Kč bez 
DPH, 7.671.137,27 Kč vč. DPH. 

.  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 73/4 

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, vodovodu a kanalizace v Klatovech, 2020, 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 9.099.297,38 Kč 
bez DPH, 11.010.149,83 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. F. Kocfelda 
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Bod č. 74/4 

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 v Klatovech, 2020, 3. 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 11.741.660,97 Kč 
bez DPH, 14.207.409,77 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 75/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení, na akci „Zpracování 
strategických dokumentů pro město Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky: 

- pro část 1: Generel dopravy, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

SPOLEČNOST PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP + FAKULTA DOPRAVNÍ – GENEREL 

DOPRAVY, Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, 
- pro část 2: Koncepce veřejného osvětlení, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

ATELIER L s.r.o., Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6, IČ 25056476, 
- pro část 3: Strategie cestovního ruchu, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 00553115, 
- pro část 4: Strategie Smart City, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  

M. C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, 
- pro část 5: Generel zeleně, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Atregia s.r.o., 

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČ: 02017342. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybranými účastníky zadávacího řízení Smlouvy o dílo:  
- pro část Generel dopravy za cenu 1.907.000,00 Kč bez DPH, 2.307.470,00 Kč vč. DPH,  
- pro část Koncepce veřejného osvětlení za cenu 930.000,00 Kč bez DPH, 1.125.300,00 Kč 

vč. DPH,   

- pro část Strategie cestovního ruchu za cenu 386.000,00 Kč bez DPH, 467.060,00 Kč vč. 
DPH,   

- pro část Strategie Smart City za cenu 270.000,00 Kč bez DPH, 326.700,00 Kč vč. DPH,  
- pro část Generel zeleně za cenu 1.064.000,00 Kč bez DPH, 1.287.440,00 Kč vč. DPH, 

        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

        F. Kocfelda, Ing. A. Kunešová,  
        Ing. L. Hošek, Ing. R. Klemsa,  

        P. Pošefka   
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Bod č. 76/4 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.02.2020. 

 

Bod č. 77/4  

Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 78/4 

Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 79/4 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

z 10.02.2020. 

 

 

Bod č. 80/4 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 1/2020 z 03.02.2020  

a přijala následující závěry: 
1. pronájem nebytového prostoru Plánická ul. 3-4/I, Klatovy - projednat s žadatelem 

připomínky vznesené v rámci diskuse a opětovně předložit k projednání RM 03.03.2020,  
2. schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor Kollárova 

400/II, Klatovy s pí , účel využití – prodej chovatelských potřeb a psí 
salon, 

3.  schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor Palackého 
125/II, Klatovy, s p. , účel využití – kancelář a masérský salón, 

4. neschválila zvýšení nájemného z nebytových prostor o procentuální část, vyjadřující míru 
inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2019. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č.81/4 

Rada města zbavila nájemce (obec Hnačov) hrobu číslo I A č. 1 na hřbitově sv. Jakuba, povinnosti 

platit nájemné podle schváleného Ceníku pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb pro TSMK 
na dobu neurčitou pro hrobové místo Václava Přerosta, in memoriam plukovníka letectva britské 
RAF, zaevidovaného v Centrální evidenci válečných hrobů MO ČR pod č. CZE3205-6010.  

        Zodpovídá: p. Ing. P. Ruhsam 

Bod č. 82/4 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2020. 
 

Bod č. 83/4 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání akce 
„Opravy podlahy velké tělocvičny Masarykovy ZŠ“ firmě Profil Plus s.r.o., Dlouhá Most. 

2. Rada města uložila ředitelce školy uzavřít s firmou Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most smlouvu na 
zajištění opravy za cenu 850.000 K vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Mgr. Emilie Salvetrová 

Bod č. 84/4 

Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků na: 

a) Rekonstrukci vstupních dveří v objektu krematoria v Klatovech, 

b) Rekonstrukci vjezdu u objektu krematoria v Klatovech pro auta PS. 

        Zodpovídá: p. P. Pošefka 
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Bod č. 85/4 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o poskytování služeb technické podpory k TAPV CityWare - Poplatky mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a GEOVAP, spol. s r.o. 

Pardubice, zastoupenou jednatelem Ing. Robertem Matulíkem (poskytovatel).  

Předmět smlouvy: poskytování služeb k programovému vybavení  (TAPV) CityWare  - moduly 

Poplatky a Komunální odpad – poř. č. 435.  
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Českou spořitelnou, a.s. Praha (dárce). 
Předmět smlouvy: systém regálový posuvný compactus archive – poř. č. 436.  
 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel)  
a RedHead Music s.r.o., zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Staňkem (agentura). 
Předmět smlouvy: vystoupení Pavla Callty – poř. č. 437. 
 

Smlouva č. 7/2020 o zajištění uměleckých vystoupení pro pořadatele akce mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Richardem Dušákem – Umělecká agentura 
RichART, Tábor. 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Jakuba Smolíka s kapelou – poř. č. 438.  

 

Smlouva o zajištění sběru odpadů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Městysem Dešenice, zastoupeným starostkou PhDr. Lenkou 

Sýkorovou (městys). 
Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu – poř. č. 439. 

 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Ing. Jiřím Stýblem, restaurátorem nábytku, Sušice (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: oprava dveří v objektu kostela sv. Mikuláše v Lubech – poř. č. 440.  
 

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí oprávnění umělecký výkon užít mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a obchodní 
společností Celebrity Management s.r.o. Budňany, okres Beroun, zastoupená jednatelem Janisem 
Sidovským (partner). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny 4 Tenoři a Unique Quartet s doprovodnými hudebníky – poř. 
č. 441.  
 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Petrem Kocmanem, Měšice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení při akci „Zahájení turistické sezóny“ – poř. č. 442.  
 

Smlouva č. 010/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 
Boleslav (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Dalibora Jandy – poř. č. 443.  
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Klatovská stavební společnost s.r.o., zastoupena jednateli společnosti 
Jitkou Dvořákovou a Petrem Tomanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Obnova fasády západní strany hřbitovní kaple sv. Michaela v Klatovech“ – 

poř. č. 444. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., 

zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Barborou Jančíkovou (oprávněný) a Ředitelstvím silnic  

a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „I/27 Klatovy, přeložka 1. Stavba“- GasNet 8800082152_5/VB/P – poř.  
č. 445. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., 
zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Barborou Jančíkovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „I/27 Klatovy, přeložka 1. Stavba“- GasNet 8800082073_2/VB/P – poř.  
č. 446. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. VB/116/2019/33100/Kt mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s., 
zastoupenou Alžbětou Myslbekovou (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem ( stavebník). 
Předmětem smlouvy: stavba „VPIC I-27 Klatovy přeložka 66343/18/008 SAP“ – poř. č. 447. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Drůbežářským závodem 
Klatovy a.s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou  
Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/180/2018/33100/Kt“ – poř. č. 448. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Drůbežářským závodem 
Klatovy a.s. (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/179/2018/33100/Kt“ – poř. č. 449. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností Lubská 
zemědělská, a.s. (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/122/2019/33100/Kt“ – poř. č. 450. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Petrou Kobrnovou, 
Klatovy (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/132/2019/33100/Kt“ – poř. č. 451. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Marií Nagyovou, 
Klatovy (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/188/2018/33100/Kt“ – poř. č. 452. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným náměstkyní hejtmana JUDr. Marcelou Krejsovou (budoucí povinný) a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/71/2019/33100/Kt“ – poř. č. 453. 
 

Smlouva č. 008/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v rámci AVON pochodu – ANNA K BAND – poř. č. 454. 
 

 

Bod č. 86/4 

1. Rada města schválila SH ČMS – okresní sdružení hasičů Klatovy poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 3.000 Kč na setkání členů zasloužilých hasičů okresního sdružení Klatovy, 

2. Rada města schválila Klubu 3. armády v Klatovech z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 25.000 Kč na částečné náklady při vydání knihy k osvobození města Klatov v r. 1945. 

3. Rada města schválila p. Vlastimilovi Lagronovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
40.000 Kč na pořádání pivních slavností.  

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 87/4 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
odvolala na vlastní žádost MUDr. Tomáše Bradu z funkce člena finanční komise a jmenovala do této 
komise Ing. Tomáše Nejdla. 

 

Bod č. 88/4 

Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Městského kulturního 
střediska, Domažlická 767 Klatovy III. 

         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 89/4 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 90/5 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 91/5  
Rada města v působnosti valné hromady Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. vyhlásila výsledek 
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/jednatele společnosti.  Vítězem výběrového řízení se  
stala Ing. Jindřiška Kurcová, Újezdec 24, Klatovy.  
 

Bod č. 92/5 

Rada města schválila Plán Fondu tepelného hospodářství pro r. 2020. 
       Zodpovídá: p. Ing. v. Chroust 
Bod č. 93/5 

Rada města schválila Plán Fondu nakládání s odpady pro r. 2020. 

       Zodpovídá: p. Ing. v. Chroust 
Bod č. 94/5 

Rada města vzala na vědomí informaci o zdrojích a předpokládaných výdajích Fondu Vodovod 

a kanalizace Točník do konce roku 2020. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

                           p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 95/5 

1. Rada města vzala na vědomí ukončení užívání obecního pozemku pp. č. 185/1 v k. ú. Klatovy a 
odstranění otočných hodin s reklamní plochou ve vlastnictví CZECH TIME MEDIA s. r. o, 
Kloboučnická 1435/24,140 00 Praha 4 z předmětného pozemku. 

 

2. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro město 
Klatovy, zast. ŠVAK a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních stp. č. 18/8, 
pp. č. 981/2, 981/4, 981/5, 981/1 a 980/1 v k. ú. Dehtín v termínu od 04.03.2020 za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu.  

 

3.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 262/15  v k. ú. 
Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Štěpánovice, parc.č. 260/16 - kNN“ 
v rozsahu cca 58 bm zemního vedení NN. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 96/5 

1.  a) Rada města souhlasila s realizací akce „T-Mobile – 2. etapa – rok 2020“ a s vydáním 
 výkopového povolení na část stavby společnosti T-Mobile realizovanou v roce 2020 

 v obecních pozemcích dle předložené dokumentace, s podmínkami TSMK a HO pouze v 

 lokalitách Domažlické předměstí, Voříškova ulice a ulice Sv. Čecha, část Podhůrčí, 
 lokalita mezi ulicemi Plzeňská, Koldinova a nábřeží Kpt. Nálepky, okolí Gorkého ulice, 
 ulice  K Vodojemu, mimo ulic Vaňkova (mezi ul. Masarykova a nábř. Kpt. Nálepky), 
 Rybníčky a Karafiátová (mezi Zahradní a MK nad tratí) v rozsahu cca 12 300 bm. 

 

USNESENÍ č. 5 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 3. března 2020 
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  b) Rada města souhlasila s realizací akce „T-Mobile – 2. etapa“ v ulicích Vaňkova (mezi ul. 
 Masarykova a nábř. Kpt. Nálepky), Rybníčky a Karafiátová (mezi Zahradní a MK nad tratí) 
 v koordinaci v roce 2021 a 2022.  

 

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 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 „T-

Mobile – 2. etapa, rok  2020“ v rozsahu 12 300 bm zemního vedení a umístění 34 ks 
sloupků za cenu dle současně  platného ceníku (200,00 Kč/bm sítě bez DPH, 500,00 
Kč/ks bez DPH pro sloupky), tj. za  cca 2.477.000,00 Kč bez DPH a souhlasila 
s provedením platby za zřízení věcného břemene  do 60 dnů po podání návrhu na vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) do  katastru nemovitostí. 

 

d) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu  
  T-Mobile Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací v ulicích 
 – dle návrhu HO: 

-  Koldinova – mezi Masarykovou a Vaňkovou, 
-  Dukelská – mezi Masarykovou a Koldinovou,  

-  Vaňkova - mezi Masarykovou a Koldinovou,  

- nábř. Kpt. Nálepky – mezi Kollárovou a Bezručovou, 
-  Plzeňská – Za Beránkem – od Gorkého k čp. 836/II,  
-  Zahradní – od M. Horákové k čp. 787/III 

z důvodu uložení optických kabelů, s podmínkami HO. 
 

2.  Rada města uložila ORM a právničce předložit RM ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch firmy T-Mobile Czech Republic a.s. 

v pozemcích 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 – 2. etapa – roky 2021 – 2024 v rozsahu 32.700 bm zemního vedení  
a umístění 47 ks sloupků s tím, že uložila ORM a právničce města jednat s investorem  

o úhradě částky ve výši cca 6.563.500,00 Kč bez DPH za předpokládaný uvedený rozsah VB 
v plné výši do 30 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

3. Rada města rozhodla o prodeji  2 mikrotrubiček v obecních pp. č. 1909/3, 2025/5, 2025/14, 

2045/15, 3408/1, 3554/1, 3557/27, 3557/29, 3557/30, 3557/50, 3700/2, 3700/19, 3700/20, 

4048/3, 4159/10, 4159/11, 4159/14, 4159/15, 4236, v k. ú. Klatovy – Koldinova ulice v celkové 
délce cca 477 m společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 za 
celkovou kupní cenu 10.000,00 bez DPH. 

 

4. Rada města rozhodla o výkupu 2 mikrotrubiček v pp. č. 1335/13, 4004/2, 1335/20, 3505/4, 

961/5, 961/4, 4003/1, 4004/1, 3407/11, 3407/4, 3407/13, 3407/10, 3407/14, 3407/24, 242, 

3407/25, 3443/1, 2024/1, 2024/5, 6545, .2045/11, 4159/11, 217, 4159/9, 4052/1, 4052/4 v k. ú. 
Klatovy v celkové délce cca 489 m od společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 
2144/1, Praha 4 do majetku města za celkovou kupní cenu 10.000,00 Kč bez DPH.   

 

5. Rada města uložila HO a ORM předložit ke schválení Smlouvy o spolupráci s firmou  

 T-Mobile na poskytnutí finančního příspěvku od této firmy na úpravu povrchů. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. F. Kocfelda 
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Bod č. 97/5 

Rada města schválila Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci akce 
města a ŘSD ČR „I/27 – průtah Štěpánovice“. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 98/5 

1. Rada města vzala na vědomí upřesněné informace o vybraných stavebních pozemcích města. 
2. Rada města doporučila ZM schválit prodej následujících pozemků v k. ú. Klatovy, určených 

k zástavbě rodinným domem: 
a) pp. č. 3224/14 + 3224/23  o výměře 1 199 m2,  

     b)    pp. č. 3224/17 + 3224/24 o výměře 1 198 m2,   

  c) pp. č. 3224/18 + 3224/ 25  o výměře 985 m2  

vše s vyvolávací cenou ve výši ceny obvyklé 2.500,00 Kč/m2 s tím, že žadatel může podat 
 žádost o koupi pouze na jeden ze jmenovaných pozemků, formou výběrového řízení 
s elektronickou aukcí.  

 

d) pp. č. 405/1 o výměře 640 m2 v k. ú. Klatovy, s vyvolávací cenou ve výši ceny obvyklé 
2.700,00 Kč/m2 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí.  

   

3. a)     pp. č. 147/18 o výměře 337 m2 

b)   pp. č. 147/19 o výměře 427 m2
 

c)   pp. č. 147/20 o výměře 470 m2
 

d)  pp. č. 147/21 o výměře 483 m2
 

e)   pp. č. 147/22 o výměře 571 m2 

f)   pp. č. 147/23 o výměře 808 m2 

vše s vyvolávací cenou ve výši smluvní 500,00 Kč/m2 s tím, že žadatel může podat žádost o 
koupi pouze na jeden ze jmenovaných pozemků formou výběrového řízení s elektronickou 

aukcí.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
Bod č. 99/5 

Rada města byla seznámena se záměrem p. Karla Jungvirta na přestavbu veřejných WC 
v Hostašových sadech a využití přilehlé zahrady za ZUŠ.  
Rada města se záměrem předběžně souhlasila s tím, že žadatel k dalšímu projednání musí zpracovat 
a předložit architektonickou studii budoucí přestavby s informacemi o financování. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 100/5 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání  
 zakázky „Zpracování změny ÚP č. 2“ firmě AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,  
 IČ 25086073. 
 

2. Rada města uložila ORM uzavřít s firmou AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,  
IČ 25086073 smlouvu o dílo na zajištění realizace akce „Zpracování změny ÚP č. 2“ za cenu 

437.200,00 Kč bez DPH, 529.012,00 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření smluv o úhradě nákladů na zpracování Změny ÚP  
 č. 2 se žadateli v celkové výši 24.046,00 Kč vč. DPH na jednoho žadatele a jednu žádost. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 101/5 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/28/2019/Čer 
 z 02.12.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci „Obnova 

 aleje Křížová cesta v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  
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2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 102/5 

1. Rada města rozhodla o výjimce ze zadávání VZMR města Klatov a rozhodla o přidělení VZMR 
na akci „Dětské hřiště Čínov“ ve formě hracího objektu Noemova archa firmě Václav Fiala, 
Arbesova 146, Klatovy. 

 

2.  Rada města uložila ORM objednat u firmy Václav Fiala, Arbesova 146, Klatovy dodávku díla 

na akci „Dětské hřiště Čínov“ za cenu 660.000,00 Kč bez DPH, 798.000,00 Kč vč. DPH.  

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 103/5 

1.  Rada města rozhodla o ukončení I. kola – kvalifikace účastníků - koncesního řízení 
k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla, že všichni 
dodavatelé, kteří podali žádost o účast v koncesním řízení, prokázali splnění požadované 
kvalifikace.  

 

2.  Rada města uložila ORM a právničce zajistit II. kolo koncesního řízení k nadlimitní veřejné 
zakázce s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 104/5 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy, Prusíkova ul. – opravy 

kanalizace“. 
 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 1.328.997,32 Kč 
bez DPH, 1.608.086,76 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

 

Bod č. 105/5 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Snížení přívalových průtoků v lokalitě za 
bytovkami v k. ú. Luby“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – PROJECT PLUS KLATOVY, spol. 

s r.o., Luby 175, Klatovy 339 01, IČ: 49791788. 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.494.011,01 Kč 
bez DPH, 3.017.753,32 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 106/5 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Technika pro IZS – pořízení terénní 
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čtyřkolky pro JSDHO Luby“ formou 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 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 17.03.2020 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    

 Ing. Jiří Pohanka   

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská   

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová   

 Ing. Rostislav Klemsa   

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 31.03.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 107/5 

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 „Metropolitní síť Klatovy – VII.  

 

etapa“ formou 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 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 23.03.2020 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      

 Ing. Rostislav Klemsa    

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 108/5 

1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2019 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 2019 

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření 
příspěvkových organizací města za rok 2019. 

 

3. Rada města uložila TSMK předložit plán investičních akcí pro r. 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                            p. P. Pošefka  
Bod č. 109/5 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
z 25.02.2020. 

 

Bod č. 110/5 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze 17.02.2020. 
 

Bod č. 111/5 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor Plánická ul. 
3-4/I, Klatovy, účel využití kavárna, s p. Pavlem Gimplem, výše nájmu 331.512 Kč, pro prvních 12 
kalendářních měsíců je poskytnuta sleva ve výši 30 %.  
SNK do smlouvy zahrne smluvní podmínky požadované dle diskuze.   

   Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 112/5 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 2/20 z 25.2.2020 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4.1.   schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 20, Klatovy,  
  , s pí , bytem , na dobu určitou  
  3 měsíce, 

k bodu 5.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,  
   s p. , bytem , , na dobu  

  určitou 1 rok, 

k bodu 5.2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,  
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   s pí , bytem , Klatovy, na 
  dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 113 na adrese Klatovy,   
   s p. , , na dobu neurčitou, pod podmínkou 

   uzavření smlouvy o finančním vyrovnání, 
k bodu 6.1.  uložila SNK zrealizovat prodej bytové jednotky č. 669/16, U Pošty 669/III, Klatovy, 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 113/5 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o., přijetí finančních darů 
pro zařízení:  

 Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  
- finanční dary v celkové částce 3 000 Kč, a to na financování kulturních,  společenských  
 a zájmových akcí pořádaných klubem seniorů,  

 dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy  
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec:  
- finanční dar v částce 6 800 Kč, a to 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, IČO 26797283, 

- věcný dar v hodnotě max. 8 000 Kč, a to materiál na výrobu předmětů z keramiky v rámci 
aktivizačních činností uživatelů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci,  
 dárce: DEVĚTSIL JST s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČO 25216791  

2. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 114/5 

1. Rada města se seznámila se zprávou o dosavadním průběhu akce „Dodávka tepelné energie 
prostřednictvím kogenerační jednotky.  

2. Rada města uložila místostarostovi Ing. Křížovi na jednání RM 17.03.2020 předložit 
harmonogram prací včetně termínu realizace akce.  

         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 115/5 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(kupující) a společností ČSAD autobusy Plzeň a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Jaroslavem 
Vejpravou (prodávající). 
Předmět smlouvy: nákup zastávkových označníků – poř. č. 455. 
 

Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Klatovské reality s.r.o. Praha, zastoupenou 
jednatelem Lubošem Malátem (stavebník). 
Předmět smlouvy: stavební úpravy veřejného prostranství – poř. č. 465. 
 

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (provozovatel) a Lenkou Stojanovou (OSA). 
Předmět smlouvy: hudební produkce – poř. č. 457.  
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Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a Ivanem Rősslerem uměleckou agenturou s.r.o. Praha (agentura). 
Předmět smlouvy: vystoupení Magdy Malé – poř. č. 458. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Věrou 
Maruškovou, Rokycany (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru – poř. č. 459.  
 

Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností 
GEPRO spol. s r.o. Praha, zastoupenou jednatelem a ředitelem Ing. Zdeňkem Hoffmannem 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: zprostředkování údajů katastru – poř. č. 460. 
 

Licenční smlouva č. 0282/2020 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. 
s r.o. Praha, zastoupenou jednatelem a ředitelem společnosti Ing. Zdeňkem Hoffmannem 
(poskytovatel). 

Předmět smlouvy: zabezpečení provozu mapové aplikace a poskytnutí licence – poř. č. 461. 
 

Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Atelier stavebního inženýrství s.r.o., Karlovy 
Vary, zastoupenou Ing. Vojtěchem Plachým a Ing. Antonínem Kavanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Protipovodňové opatření v lokalitě za bytovkami Luby“ – poř. č. 462. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností Klatovské reality s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Lubošem 
Malátem (nájemce). 
Předmět smlouvy:  pronájem části pp.č. 3405/12 v k.ú. Klatovy – poř. č. 463. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem 
Hájkem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. Smlouvy – poř. č. 464. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Janou Peťulovou, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem části pp.č. 971/18 v k.ú. Klatovy – poř. č. 465. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Střední průmyslovou školou Klatovy, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím Diem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem pp.č. 316/1 v k. ú. Klatovy – poř. č. 466. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Ing. Janou Raichlovou, Chýně (pachtýř). 
Předmět smlouvy: přenechání části nemovitosti v k.ú. Klatovy – poř. č. 467.  
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou farářem  
P. Jaroslavem Hůllem (povinný). 
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene – poř. č. 468.  
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností MV Projekt Klatovy, s.r.o. 
zastoupená jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce IV—12-0015142/SoBS VB/1 – poř. č. 469. 
 

Bod č. 116/5  
Rada města schválila Nařízení města č. 2/2020, kterým se zrušuje nařízení města Klatov č. 1/2009, 
o stanovení maximálních cen služeb krematorií a hřbitovních služeb.  
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 Bod č. 117/5  
Rada města schválila Konfederaci politických vězňů Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
30.000 Kč na činnost a režijní náklady pobočky.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 118/5 

Rada města schválila zahraniční cestu do partnerského města Polevskoj v termínu 07. – 13. května 2020  
ve složení: Ing. Martin Kříž, MUDr. Michal Janek.   

 

Bod č.  119/5         

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 120/6 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 121/6 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.: 

a) vzala na vědomí rozbory hospodaření společnosti za rok 2019, 
b) vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady,  
c) vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora, 
d) schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, 
e) schválila úhradu ztráty ve výši 320.949,37 z fondu rozvoje, 

f) uložila jednatelce společnosti předložit na květnovém jednání RM, po projednání 
v dozorčí radě společnosti, výkazy účetní závěrky, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát 
sestavené v plném rozsahu k 31.03.2020 a 30.04.2020 a komentář k vývoji společnosti a 
jejímu finančnímu stavu v roce 2020. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 122/6 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. : 
a) vzala na vědomí rozbory hospodaření společnosti za rok 2019, 
b) vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti, 
c) vzala na vědomí právu nezávislého auditora, 
d) schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, 
e) schválila úhradu ztráty ve výši 91.580,48 Kč z fondu rozvoje,  

g) uložila jednateli společnosti předložit na dubnovém jednání RM, po projednání v dozorčí 
radě společnosti, výkazy účetní závěrky, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát sestavené 
v plném rozsahu k 31.03.2020 a komentář k vývoji společnosti a jejímu finančnímu stavu 
v roce 2020. 

  Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

Bod č. 123/6 

1. Rada města se seznámila s výsledky hospodaření společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 
se situací v COH Klatovy a na trhu odpadů. 

2. Rada města doporučila starostovi města a ve vazbě na stanovisko dozorčí rady společnosti 
k roční účetní závěrce hlasovat na jednání valné hromady společnosti pro schválení roční 
účetní závěrky.  

3. Rada města uložila jednateli společnosti předložit, po projednání v dozorčí radě společnosti, 
výkazy účetní závěrky, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát sestavené v plném rozsahu 
k 31.03.2020 a komentář k vývoji společnosti a jejímu finančnímu stavu v roce 2020. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

 

Bod č. 124/6 

1. Rada města se seznámila s výsledky hospodaření společnosti Odpadového hospodářství 
Klatovy,  s.r.o. 

2. Rada města doporučila starostovi města a ve vazbě na stanovisko dozorčí rady společnosti 
k roční účetní závěrce hlasovat na jednání valné hromady společnosti pro schválení roční 
účetní závěrky. 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. března 2020 
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3. Rada města uložila jednateli společnosti předložit, po projednání v dozorčí radě společnosti, 
výkazy účetní závěrky, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát sestavené v plném rozsahu 
k 31.03.2020 a komentář k vývoji společnosti a jejímu finančnímu stavu v roce 2020. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D. 
 

Bod č. 125/6 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

z 09.03.2020. 

 

Bod č. 126/6 

Rada města vzala na vědomí informace ohledně zpracování záměru bezbariérových tras včetně 
rozpočtu nákladů jednotlivých projektů a uložila OŠKCR – Zdravému městu připravit záměry obou 
tras a podat je na Úřad vlády ČR do stanoveného termínu 27. dubna 2020. 

                                                                                 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 127/6 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 212/1, popř. 212/3 v k. ú. 
Klatovy o výměře cca 40 m2 manželům  a , ,  za 
cenu smluvní 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 48.000,00 Kč bez DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM z 25.06.2019 a schválit prodej části obecní 
pp. č. 4045/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Klatovy majitelům sousedních nemovitostí manželům 

.  a . , ,  za cenu smluvní 
(administrativní) 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 40.000,00 Kč bez DPH. 

 

3. a) Rada města doporučila ZM schválit revokaci části UZM z 23.09.2019 spočívající ve změně 
 kupujícího a schválit prodej obecního pozemku v lokalitě PZ Čertovka, část pp. č. 2615/13 o 
 výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Klatovy společnosti ALKAL BATERIE spol. s r. o., Železniční 
 2662/15, p. Plzeň Východní Předměstí za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca 672.000,00 Kč 
 bez DPH. 

 

 b) Rada města doporučila ZM revokaci části UZM z 23.09.2019 spočívající ve změně 
 kupujícího a schválit prodej obecního pozemku v lokalitě PZ Čertovka, část pp. č. 2615/13 
 o výměře cca  1 334 m2 v k. ú. Klatovy do podílového spoluvlastnictví společností MS 
 drilling s. r. o., Pod Hůrkou 607, p. Klatovy, EKOINTERIER s. r. o., Dr. Sedláka 763,  

  p. Klatovy a ALKAL BATERIE spol. s r. o., Železniční 2662/15, p. Plzeň Východní 
   Předměstí za cenu 200,00 Kč/m2 tj. celkem cca 3 x 88.933,33 = 266.800,00 Kč bez 

 DPH, za účelem vybudování  příjezdové komunikace. 
 

 c) Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady 
 zálohy  ve výši 1/3 z kupní ceny bez DPH před podpisem těchto smluv s jednotlivými 
 investory. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku pp. č. 84/2 v k. ú. Kydliny o 
výměře 298 m2 do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město. 

 

5. Rada města rozhodla o výpovědi části nájemní smlouvy z 09.12.2011, týkající se  pp. č. 436/10, 
436/11, 436/3 – cesta, vše v k. ú. Kvaslice o celkové výměře 920 m2 , 

, .  
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6. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ  
 pí. , , p.  na pp. č. 3206/120 – parkoviště v ulici 

Suvorovova v k. ú. Klatovy od 01.04.2020 do 31.03.2030.  
 

7. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
GasNet, s. r. o. a souhlasila s ponecháním nefunkčního vedení plynovodu v délce cca 150 bm 
v obecní pp. č. 967/6 v k. ú. Klatovy – u všech atriových domů na Domažlickém předměstí 
s podmínkou jeho geodetického zaměření a uložila ORM sjednat s majiteli atriových RD 
výpůjčku předzahrádek za jejich údržbu.  

 

8. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro ČEZ 
Distribuce, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace v rozsahu cca 8 bm v obecní 
pp. č. 3466/4 v k. ú. Klatovy z důvodu připojení bytových domů společnosti Final Byt, s. r. o. 
pro realizaci akce: „Klatovy, Dragounská 953 – VN, TS, NN“ dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO. 

 

9. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro manžele 
.  a .  a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace v rozsahu 

cca 11 m2 v obecní pp. č. 3206/135 v k. ú. Klatovy z důvodu úpravy sklonu vozovky dle 

předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

10. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  
 a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na obecních pp. č. 967/1 a 965/11 

v k. ú. Klatovy z důvodu uložení kanalizační přípojky dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO. 

 

11.  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro město 
Klatovy, zast. firmou Silnice Klatovy a. s. a pro firmu T-MOBILE CZ, a. s. a souhlasila s 

provedením výkopových prací na obecních pp. č. 1410/4, 1410/5 a 1410/6 v k. ú. Klatovy před 
01.04.2020 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu a s 

podmínkou, že o stejný počet dnů, o který bude zahájeno dříve, bude konečný termín zkrácen. 
 

12. a) Rada města souhlasila s realizací akce REKO VTL plynovodu Teplárna Zdebořice na 
 obecních pp. č. 2789/27, 3842/29, 2785/7, 2511, 2468, 2467, 2463, 2462, 2461, 2460/2 a 
 2460/1 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace GridService, s.r.o. 

 s podmínkami hospodářského odboru. 

 

 b) Rada města rozhodla o udělení souhlasu s umístěním části stavby – uzávěru plynovodu s 
 oplocením na pozemku města p. č. 2460/1 v k. ú. Klatovy.  

 

13. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním souhlasu pro realizaci oplocení pozemků 
pp. č. 820 a 821 v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví Miroslava Byrtuse, Štěpánovice 26, 
p. Klatovy v obci Štěpánovice dle předložené dokumentace.  

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Luby KT, parc. č. 791/3-NN“ na obecních pp. č. 782/13, 782/10, 782/9, 870/1, 791/7 vše  

 v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 
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15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„IV-12-0015766, Klatovy, Luby, parc. č. 145/4-NN“ na obecních pp. č. 134/11 a 834/4 vše  

 v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 
 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Kydliny, KT, č.p. 52 - NN“ na obecních pp. č. 657/2, 647/1 a stp. č. 31/12 vše v k. ú. Kydliny 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 

„Plynová přípojka Štěpánovice“ na obecní pp. č. 262/15 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO a OV. 

 

18. 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. 217, 3407/8 v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Masarykova + 1“ v rozsahu cca 4 bm STL 

plynovodu přeloženého do nové trasy a cca 265 bm STL plynovodu ve stávající trase. 
 

19. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 584/2, 3943 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav zemního vedení VN a 2 x HDPE pro akci „KLATOVY, 5. května, Drůbežárny 
– přeložka VN“ v rozsahu cca 90 bm zemního vedení VN + 2 x HDPE v souběhu. 

 

20. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy CETIN a. s. v pozemcích pp. č. 1/2, 3412/1, 3626/1, 2771/8 
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního vedení a 2 x pilíře pro akci 
„RVDSL1938_C_P_KLTV250-KLTV1HR_OK“ v rozsahu cca 2 x 240 bm HDPE trubek v 

souběhu, 20 bm elektropřípojky a umístění jednoho pilíře CETIN a jednoho elektropilíře.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č.128/6 

1. Rada města rozhodla o revokaci usnesení z 03.03.2020 a souhlasila s realizací akce  „T-Mobile 

– 2. etapa“ – rok 2020“ v Mánesově ul. (úsek mezi Domažlickou a Karafiátovou ulicí)  
a Karafiátové ulici a chodníku v Domažlické ulici (podvrt pod Domažlickou ulicí) s podmínkou, 
že Domažlické předměstí bude po úpravě harmonogramu prací zrealizováno vč. plynovodu v r. 

2020. 

 

2. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu  
T-Mobile Czech Republic a.s. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace v ulicích 
Mánesova, Karafiátová a Domažlická z důvodu uložení optických kabelů, s podmínkami HO. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 129/6 

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 „Regenerace PS 
Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, 
na úřední desce a internetových stránkách + odeslání výzvy zájemcům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace. 
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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 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: 
 Ing. Václav Chroust  
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala  

 Pavel Strolený  
 Mgr. Jaromír Veselý 

 Bc. Vlasta Komaňská 

 Ing. Daniela Pleskotová  
 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík  

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 14.04.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 130/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby na akci 
„Rekonstrukce kremační pece v krematoriu v Klatovech“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výzvou k podání 
nabídky jednomu účastníkovi zadávacího řízení. 

 

2.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek dle přílohy. 
     

3. 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 03.04.2020 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

4.  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      
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 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

5. Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 131/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Multifunkční pánev vč. příslušenství“ 
formou 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 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 02.04.2020 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        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Mgr. Karel Denk      

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 132/6 

1. Rada města rozhodla o výpůjčce pp. č. 74 o výměře 316 m v k.ú. Klatovy p. , 

 ,  na dobu neurčitou, za údržbu.  

2. Rada města souhlasila se záměrem p.  s využitím nebytového prostoru v Hostašových 
sadech s podmínkou, nadále provozovat veřejné WC.      

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 133/6 
Rada města doporučila ZM schválit změnu budoucího kupujícího na prodej částí obecních pp. č. 
1386/1, 1386/7, 1397/2, 1408/1, 1410/7, 3538/2 a stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy o celkové výměře  
cca 3 209 m2 – společnost STAFIN Klatovy Cibulkova, s. r. o., Edvarda Beneše 590/13, Plzeň. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 134/6 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a 
specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2020 na akci: 

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – Beňovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 
20.03.2020. 

 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Vodohospodářské infrastruktury 2020 na 
akci: „Štěpánovice – u prodejny svítidel, prodloužení vodovodu“ a uložila ORM podat žádost 
v termínu do 30.03.2020. 

 

3. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a 
pietní místa na území Plzeňského kraje na akci „Obnova pomníku/válečného hrobu padlým na 
hřbitově v Klatovech (CZE3205-6090)“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 31.03.2020. 

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Ekologické investiční projekty 2020 na 
akci: „VDJ Klatovy – elektrolytická výroba a dávkování chloranu sodného“ a uložila ORM 
podat žádost v termínu do 30.03.2020. 

 

5. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora obcí Plzeňského kraje při 
zajišťování bezpečnosti 2020 na akci: „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 
Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.03.2020. 

 

6. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 na akci „Rekonstrukce šaten na ZS v Klatovech“ a uložila 
ORM podat žádost v termínu do 15.04.2020. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  

Bod č. 135/6 

Rada města vzala na vědomí informace o výši smluvních pokut ve Smlouvách o dílo, uzavíraných 
městem Klatovy a uložila všem správcům kapitol sjednat ve smlouvách  výši pokut dle návrhu.  
 Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 136/6 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 02.03.2020. 

 

 

Bod č. 137/6 

1. Rada města souhlasila se změnou harmonogramu projektu „Snížení energetické náročnosti 
budovy Kulturního domu v Klatovech“ tak, že většina stavebních úprav bude realizována 
v roce 2020, zbytek v roce 2021 ve zkráceném termínu s tím, že dojde ke snížení celkové ceny 
díla. 

 

2.  Rada města uložila ORM předložit ke schválení návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. ORM/06/2020/Kč z 27.01.2020, týkající se změn termínu plnění, rozsahu v letech 2020 

a 2021 a  ceny díla.   
 

3.  Rada města souhlasila s odesláním Výzvy k zahájení plnění firmě Lesní stavby s.r.o., Nýrsko 
na  akci „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“ a uložila ORM 
tuto výzvu firmě odeslat. 

                                                                                               Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 138/6 

Rada města doporučila ZM rozdělit dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2020: 

a) 450 tis. Kč na akci Vstupní schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. 
Ignáce, náměstí Míru, Klatovy – odborná oprava, 

b) 50 tis. Kč na akci Ohradní zeď u č.p. 59/I, Klatovy – oprava – dozdění, doplnění omítek, 
nátěr. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 139/6 

1. Rada města Klatov vzala na vědomí zprávu o klatovské pouti v roce 2020 a uložila HO zajistit 
její organizaci v termínu od 09.07. do 12.07.2020.  

 

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.  

 

3. Rada města schválila výši poplatku dle vyhlášky č. 4/2019 o místních poplatcích:  
 - náměstí Míru – občerstvení 100 Kč/m2/den 

 - „Staročeský trh“ (bez ukázky řemeslné výroby) – 100 Kč/m2/den, 

 - Staročeský trh“ (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. 140/6 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 02.03.2020 

a přijala tyto závěry: 
1. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 7.000 Kč na pořádání výstavy, 
2. DIAMOND Klatovy – mimořádnou dotaci na dopravu a ubytování tanečníků neschválila, 
3. DIAMOND DANCE Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 6.000 Kč na 

dopravu tanečníků na soutěž,  
4. Triatlon klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000 Kč na 

pořádání přespolního běhu „Husínský kros“, 
5. Jaroslava Kopecká – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000 Kč na pořádání 

soutěže fotomodel, 
6. Kulturní centrum Falcon –  poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 
7. Šumavský spolek neslyšících v Klatovech – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

6.000 Kč na provoz spolku, 
8. Atletika Klatovy – upřesnit náklady na dopravu, 

9. SDH Dehtín – poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 
10. Domov sv. Josefa – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2.000 Kč na péči pro 

občana z Klatov, 

11. Okresní rada AŠSS ČR Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč 
na činnost okresní rady AŠSK, 

12. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR – schválila poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 20.000 Kč na zajištění akcí pro mentál. postiženou mládež,  

13. Klub Křišťál – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 16.000 Kč na činnost klubu,  
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14. SDH Tajanov – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na zajištění akcí 
pro děti,  

 

15. Mgr. Irena Stahlová – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.600 Kč na 
reprezentaci města na ME veteránů, 

16. SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši  
 9.000 Kč na okresní přehlídku dětského divadla, 
17. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy – poskytnutí mimořádné dotace neschválila. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže, o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 
   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 141/6 

Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území 
města Klatovy pro r. 2020“ dle předloženého návrhu komise.  

 Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 142/6 
Rada města schválila poskytnutí dotace hospici svatého Lazara, z.s. Sladkovského 2472/66a, 326 00 
Plzeň ve výši 5.000 Kč z kapitoly odboru SVZ na zajištění zdravotnického materiálu pro klienty a 
schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.   
                   Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 143/6 

Rada města doporučila ZM schválit vyplacení příspěvku ve výši 63.000 Kč ZČU na projekt 
univerzity třetího věku v Klatovech v 2020. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 144/6 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí finančních darů 
pro Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  

-  finanční dary v celkové částce 1 440 Kč, a to na financování kulturních, společenských a 
zájmových akcí pořádaných klubem seniorů  

 Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy  
Domov pro seniory Klatovy:  

- finanční dar v hodnotě 28 600 Kč, který bude poskytnut na financování společných aktivit 
klientů Domova pro seniory v Klatovech a dětí z Mateřské školy Luby u Klatov v rámci 
mezigeneračního projektu „Propojujeme generace“  

 Dárce: dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice,  
 IČO 47239581  
2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 

smlouvami. 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 145/6 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc únor 2020.  
 

Bod č. 146/6 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
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Smlouva o spolupráci při realizaci uměleckého programu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a společností Brothers s.r.o. Praha, zastoupenou 

jednatelem společnosti Patrikem Jedličkou (zástupce). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení na akci Barokní svatojánská noc – poř. č. 470. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín – Předslav“ – poř. č. 471. 
 

Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (pověřovací zadavatel) a Ministerstvem financí Praha, zastoupené ředitelem 
odboru veřejné zakázky Mgr. Danielem Jirásko (centrální zadavatel). 
Předmět smlouvy: nákup výpočetní techniky – poř. č. 472. 
 

Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností GASSPO spol. s.r.o. Klatovy, zastoupenou 
jednatelem Mgr. Michalem Burešem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy - Domažlické předměstí, 1. etapa“ – poř. č. 473.  
 

Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností T-Mobile Czech Republik a.s. Praha, 

zastoupenou Mgr. Jiřím Márou a Markem Kobzanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“ – poř. č. 474.  
 

Smlouva o podmínkách souhlasu s výstavbou mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a manž. Veronikou a Romanem Čudovými, Luby (žadatel). 
Předmět smlouvy: podmínky k výstavbě RD v k.ú. Luby – poř. č. 475. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a 
Antonínem Beckem, Horšovský Týn. 
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru – poř. č. 476.   
 

Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obchodník) a společností Worldline Czech Republic s.r.o. Praha, 
zastoupenou jednatelem Petrem Demjanovičem (KB SmartPay). 
Předmět smlouvy: využití platebního terminálu v KB – poř. č. 477. 
 

Dohoda o poskytování cash – poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Komerční bankou a.s. 
Praha (banka). 

Předmět smlouvy: úročení zůstatků BÚ u KB – poř. č. 478. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou Ing. Marcelem Herejkem (budoucí 
oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce IZ-12-0000727/SoBS VB/2 – poř. č. 479. 
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107821-000-00 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností T-

Mobile Czech Republic a.s. Praha, zastoupenou Mgr. Jiřím Márou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení služebnosti – poř. č. 480. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupena společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Vendulou 
Englmaierovou (budoucí oprávněný). 
Předmět dodatku: změna čl. I, odst. 1,2, čl. II, odst. 5. čl. V. smlouvy – poř. č. 481. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., Ústí nad 
Labem, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Brno, zastoupenou Vendulou Englmaierovou 

(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatov – Masarykova + 1, číslo stavby: 7700102058“ – poř. č. 
482. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s., Praha, zastoupenou 
Jaroslavem Černým (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL1938_C_P_KLTV250-KLTV1HR_OK – poř. č. 483. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če z 16.12.2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a společností Silnice a.s., 
Klatovy, zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou a vedoucím stavební výroby Františkem 
Mužíkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 3.3.2. smlouvy – poř. č. 484. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Karlem Jungwirthem, Chudenice (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pozemek pp. č. 74 v k.ú. Klatovy – poř. č. 485. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku z 09.12.2011 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Zdeňkem Jirotkou, Bezděkov, Pavlem 
Volmutem, Nýrsko, Ing. Romanou Růžičkovou, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: pozemková parcela číslo 1420/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 486. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: 5861/27-701/33210/2020 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, s.p.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín – Předslav“ – poř. č. 487. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: 5862/27-701/33210/2020 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, s.p.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín – Předslav“ – poř. č. 488. 
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Bod č. 147/6 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 148/7 

Rada města rozhodla o odložení termínu zasedání zastupitelstva města po dobu trvání nouzového 
stavu.   

 

Bod č. 149/7 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 150/7 

1. Rada města rozhodla o revokaci URM z 17.03.2020 a udělila povolení k vyhrazení parkovacího 
místa pro parkování vozidla  pí. , , p. Klatovy na 

pp. č. 3206/119 – parkoviště v ulici Suvorovova v k. ú. Klatovy od 01.04.2020 do 31.03.2030.  
 

2.  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 bez DPH pro akce: 
1)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Haise Týneckého, parc. č. 2954/6 - NN“ 

 pp. č. 1388/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 11 bm zemního vedení NN  
 a 1 x skříně v pilíři, 

2)  k. ú. Luby –„ Klatovy, Luby, parc. č. 145/4 - NN“ 

 pp. č. 134/11, 834/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 164 bm zemního vedení 
NN a 1 x skříně v pilíři. 

 

3.  Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
firmy GasNet, s .r. o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy GasNet, s. r. o. pro akce: 
1) k. ú. Kal u Klatov –„ ROZ, Klatovy plynovodní přípojka, Kal u Klatov čp. 16“ 

 pp. č. 1190/4, 1190/16 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění 4 bm STL plynovodní 
přípojky 

2) k. ú. Luby –„ROZ Klatovy, plynovodní přípojka (Luby, pp. 902)“ 

 pp. č. 810 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění 8 bm STL plynovodní přípojky 

 

4. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemku pp. č. 2460/1 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav plynovodu pro akci „REKO VTL plynovodu Teplárna Zdebořice“ v rozsahu cca 2 bm 

nového VTL plynovodu a umístění 1x nadzemního odbočkového uzávěru v mobilní oplocence 
3,15 m x 2,15 m. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

 

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 31. března 2020 
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Bod č. 151/7 

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce „Koncepce revitalizace 

parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“ a uložila: 

a) místostarostovi města Ing. M. Křížovi ve spolupráci s ORM celou záležitost projednat 
s majiteli sousedních nemovitostí,  

b) ORM ve spolupráci s OVÚP zajistit vydání stavebního povolení na akci a předložit RM 

návrh na vyhlášení VZ na dodavatele stavby. 

 

2. Rada města uložila TSMK do konce dubna 2020 provést na Vodojemu – Husovy sady 

v Klatovech úpravu zeleně (obnovit zarostlé cesty).  

  Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

                 pí Ing. D. Pleskotová 

                 p. P. Pošefka 

Bod č. 152/7 

Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování 
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020 na akci „Metropolitní síť – VIII. etapa“ a uložila ORM 
podat žádost v termínu do 17.04.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 153/7 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Metropolitní síť Klatovy – VII. etapa“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o. Průmyslová 824, 
33901 Klatovy, IČ 49193503. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.548.169,32 Kč 
bez DPH, 1.873.284,88 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 154/7 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Technika pro IZS – pořízení terénní 
čtyřkolky pro JSDHO Luby“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – BCE s.r.o., Pražská 1569, 252 10 
Mníšek pod Brdy, IČ: 27069630. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 390.000,00 Kč bez 
DPH, 471.900,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 155/7 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o ukončení stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy - 

Točník“. 

2. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. ORM/12/2018/Ko, 
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň na akci 
„Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  
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3. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 5  k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 156/7 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/21/2019/Kč 
z 01.11.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ŠAFINVEST, s.r.o. Písek na akci 
„Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765“. Předmětem dodatku je změna termínu 
plnění I. etapy. 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 157/7 

1. Rada města rozhodla o Výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města Klatov a rozhodla 

 o zadání zakázky “Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 8. etapa – PD“ firmě 

 PSDS s.r.o. Praha, IČ: 280 980 64 za cenu 529.000 Kč bez DPH, 640.090 Kč. vč. DPH. 
 

2.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce “Regenerace panelového sídliště Pod 

Hůrkou, Klatovy – 8. etapa – PD“ do rozpočtu města pro rok 2020 s částkou 650 000 Kč. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 158/7 

Rada města schválila plán Fondu Vodovod a kanalizace Dehtín pro rok 2020. 
 Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

 pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 159/7 

Rada města projednala žádosti o dotace a přijala následující závěry: 
1. Lukáš Kadlec - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na akci 

„Strongman Klatovy 2020“, 
2. Česká asociace překážkových sportů – doporučila ZM schválit poskytnutí mimořádné 

dotace ve výši 100.000 Kč na Mistrovství ČR v překážkovém sportu, 
3. František Pojar – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na zábavné 

odpoledne „Hurá prázdnin s televizí FILMpro“, 
4. SDH Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na propagaci 

města na akcích SDH.   

Mimořádné dotace budou žadatelům poskytnuty jen v případě konání akce.  
   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 160/7 

Rada města na základě rozhodnutí ZM ze 16.12.2008 schválila základním školám poskytnutí 
mimořádné dotace na lyžařský výcvik: 

- ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 ve výši 23.500 Kč, 
- ZŠ Klatovy, Tolstého 765 ve výši 16.000 Kč, 
- ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 ve výši 18.000 Kč, 
- Masarykově ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 ve výši 27.900 Kč. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 161/7 

Rada města schválila Římskokatolické farnosti Plánice poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
40.000 Kč na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 162/7 

Rada města vzala na vědomí informaci MŠMT o poskytnutí investiční dotace pro Atletiku  Klatovy 

z. s.  na akci „Atletický stadion Klatovy – výstavba sociálního zařízení“ a doporučila ZM schválit 
v rozpočtovém opatření částku 3.300.000 Kč na spolufinancování (rozhodnutí ZM z 22.05.2018).   

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 163/7 

Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč p. Radomíru Mrkvanovi na  

pokrytí částečných nákladů publikace o Rallye Wiesbaden. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 164/7 

Rada města rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Klatovy, Čapkova 
ul. 126 dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 166, odst. 3, ve znění pozdějších předpisů.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 165/7  

Rada města schválila pro nebytové prostory města (vyjma garáží a vysílačů) snížení ročního 
nájemného o jeho poměrnou část připadající na dobu trvání nouzového stavu. Důvodem snížení je 
zmírnění negativních dopadů celostátních nařízení o nouzovém stavu a zachování dostupnosti služeb 
občanům. 
Rada města uložila připravit dodatky k nájemním smlouvám.  
        Zodpovídá: vedoucí odborů MěÚ 

                 ředitelé PO  
Bod č. 166/7 

Rada města schválila spolku FotbalPark Klatovy z.s. odložení úhrady nájemného z pozemku p.č. 
631/3,  667/2  k.ú. Klatovy a 908/1  k.ú. Luby s platností do 15.09.2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 167/7  

Rada města schválila Pošumavskému aeroklubu Klatovy v důsledku vyhlášeného nouzového stavu  
snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část po dobu trvání nouzového stavu.   
Rada města uložila ORM připravit dodatky k nájemní smlouvě.  
 .  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 168/7 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 24.03.2020 a přijala následující záěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+kk s příslušenstvím, na adrese  
  Klatovy, , s pí , trvale bytem Klatovy,  
  , nyní ubytovaná Klatovy, , na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, 1+1 s příslušenstvím, na adrese  
  Klatovy,  s pí , trvale bytem   
  , , nyní ubytovaná Klatovy, , Klatovy, na dobu  

  určitou 1 rok, 

k bodu 4. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 513 na adrese Klatovy,   
   s pí , , na dobu neurčitou,  
k bodu 2.  uložila SNK zrealizovat prodej bytové jednotky č. 20, , . 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 169/7 

1. Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. 191/I, nám. Míru, 
s p. Radkem Vachtlem dohodou ke dni 15.04.2020. 

 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor v č.p. 
191/I, nám. Míru, účel užívání restaurace, se společností SNS Beseda s.r.o., Plzeň. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Nej.cz s.r.o., na dobu neurčitou, 
na nebytové prostory v č.p. 400/II, Kollárova ul., Klatovy, účel užívání kancelář. 

 

3.  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor v č.p. 
3-4/I, Plánická ul., Klatovy, účel užívání kavárna, se společností Jobnext, s.r.o., výše nájmu pro 
první rok 232.056 Kč, v dalších letech 331.512 Kč.  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 170/7 

Rada města schválila „Řád veřejného pohřebiště“ pro hřbitovy v Klatovech a integrovaných obcích 
a současně ruší „Řád veřejného pohřebiště z 20.08.2002. 

        Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 171/7 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
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 ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností ENERGON Dobříš, zastoupena Ing. Romanem Šrámkem (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Luby, parc. č. 145/4 – NN č. IV-12-0015766 – poř. č. 489. 
 

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 ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností Senergos, a.s. Ostropovice (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Haise Týneckého parc. č. 2954/6 – NN č. IV-12-0016042/1/VB – poř. 
č. 490. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (povinný) a GasNet s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., zastoupenou 

Ing. Petrem Vaníkem, Ing. Silvií Došlou (oprávněný) a Václavem Taitlem, Kal (subjekt údajů).  
Předmět smlouvy: akce „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka, Kal u Klatov čp. 16, stavba č. 
9900102457“ – poř. č. 491. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (povinný) a GasNet s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o., zastoupenou 

Ing. Petrem Vaníkem, Ing. Silvií Došlou (oprávněný) a Pavlem Zoubkem (subjekt údajů). 
Předmět smlouvy: ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka (Luby, pp. 902), stavba č. 9900098772“ – poř. 
č. 492. 
 

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a společností  MM TRADER CZ, a.s. Kladno, zastoupenou 
Miroslavem Sochorem, předsedou představenstva (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: burzovní obchody s elektřinou a plynem – poř. č. 493. 
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností PEPA STYL s.r.o. Klatovy, zastoupenou Petrem Štýsem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: zhotovení betlému – druhá část – poř. č. 494.  
 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností POHL cz, a.s. Plzeň, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Hanzalem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. a 5.2. Smlouvy – poř. č. 495. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a Ing. Janou Raichlovou, Chýně (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3578/6 k.ú. Klatovy – poř. č. 496. 
 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Beňovy s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Františkem Trnkou 
(pachtýř).  
Předmět smlouvy: změna čl. 4.1. Smlouvy – poř. č. 497. 
 

Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a společností Český Real, a.s. Praha, zastoupenou členem představenstva 
Eduardem Korandou (pachtýř).  
Předmět smlouvy: změna čl. 4.1. Smlouvy – poř. č. 498. 
 

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 Vendulou Englmaierovou a Mgr. Michaelou Barnášovou (budoucí 
oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce: „Reko VTL DN 150 Teplárna – Zdebořice, číslo stavby: 7700101447“ – poř. č. 
499. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Správou železnic, státní organizací Praha, 

zastoupenou Ing. Radkem Makovcem. 

Předmět smlouvy: akce „Točník – vodovodní přípojka pro čp. 53“ – poř. č. 500. 
 

Dohoda o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Radkem 
Vachtlem, Klatovy (nájemce). 
Předmět dohody: nebytový prostor Divadelní 191/I Klatovy – poř. č. 501. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a 
společností SNB Beseda s.r.o., zastoupenou Radkem Vachtlem (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor Divadelní 191/I Klatovy – poř. č. 502.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a 
společností Jobnext s.r.o., zastoupenou Pavlem Gimplem. 
Předmět smlouvy: nebytový prostor Plánická 3/I – poř. č. 503. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností ŠAFINVEST, s.r.o. Písek, zastoupená jednatelem Ing. Rostislavem 
Šafránkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: doba plnění díla.   
 

 

Bod č. 172/7 

Rada města schválila Mysliveckému sdružení Točník z.s. umístění sídla na adrese Točník 74, 
Klatovy. 

 

 

Bod č. 173/7 

1. Rada města se seznámila se zprávou o aktuálním finančním stavu města. 
2. Rada města uložila místostarostovi Ing. V. Chroustovi realizovat opatření dle návrhů 

obsažených ve zprávě a dle diskuse k ní. Opatření budou bezodkladně sdělena správcům 
rozpočtových kapitol a ředitelům příspěvkových organizací a statuárním orgánům obchodních 
společností města Klatovy. 

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 174/7 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  

             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 175/8 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 176/8 

1. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku pp. č. 193/2 o výměře 108 m2 v  k. ú.  
Křištín do majetku města Klatovy od společnosti ÚSOVSKO a. s., Klopina 33, 789 73 Klopina, 

za cenu smluvní 5.400,00 Kč bez DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod nemovitostí – pp. č. 3583/3, 3583/20, 

4242/48 o celkové výměře 1 748 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Nové Město. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních stp. č. 11/3 a pp. č. 30/1 o celkové výměře 
cca 1 195 m2 s příslušenstvím v k. ú. Otín u Točníku , ,  

 za cenu smluvní 300 Kč/m2, celkem 358.500,00 Kč bez DPH. 

 

4. a) Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 1397/2 o výměře 30 m2 v k. ú. Klatovy firmě 
 VIASAT, zast. SUPTel a. s., Hřbitovní 15, p. Plzeň pro účely umístění pozemní satelitní 
 stanice SAN na dobu 10  let za měsíční nájemné ve výši 5000 Kč. 

 

            b) Rada města souhlasila s umístěním stavby pozemní satelitní stanice VIASAT SAN na 
 pronajaté části pp. č. 1397/2 v k. ú. Klatovy a s oplocením.  

 

5. Rada města rozhodla o výpůjčce částí obecní pp. č. 967/6 o výměře cca 5 200 m2 v k. ú. 
Klatovy vlastníkům sousedních atriových domů čp. 626 - 655/III, na dobu neurčitou, za 
prováděnou údržbu.  

 

6. Rada města rozhodla o odložení úhrady nájemného z obecních pozemků , 
,  a , ,  do 

15.09.2020.  

 

7.  a)  Rada města souhlasila s prodloužením kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu 
 v rámci akce: „Zástavba pozemku pp. č. 322/10 v k. ú. Klatovy“ na obecní pp. č. 3449  

  v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  
  .  a  a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace v rozsahu 

 cca 11 m2 v obecní pp. č. 3449 v k. ú. Klatovy (Voříškova ul.) z důvodu napojení 
 kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu dle předložené dokumentace, 
 s podmínkami HO. 

 c) Rada města rozhodla o přijetí daru prodlouženého kanalizačního a vodovodního řadu 
 umístěného v obecní pp. č. 3449 v k. ú. Klatovy a  v soukromé pp.  č. 322/10 v k. ú. Klatovy 
 ve vlastnictví Ing.  a  do majetku města. 

USNESENÍ č. 8 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 14. dubna 2020 
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d) Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene na část prodlouženého vodovodního a 
kanalizačního řadu uloženého v soukromém pozemku pp. č. 322/10 v k. ú. Klatovy ve 
prospěch města, bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 

8. Rada města neschválila oplocení pomníku obětem holokaustu na pp. č. 3403/15 v k. ú. Klatovy. 

 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„IV-12-0015677, Klatovy, parc. č. 689/4 – NN“ na obecních pp. č. 688/5, 684/38, 684/47, 
688/2, 3475/17 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Dehtín, KT, pp. č. 883/3 - NN“ a „Dehtín – veřejné osvětlení (čp. 30 – čp. 35) na obecní pp. č. 
1010/1 v k. ú. Dehtín  dle předložené dokumentace a stanoviska TSMK a HO. 

 

11. Rada města neschválila vybudování parkovacího místa pro parkování vozidla  
, , p.  na pp. č. 235/1 – část mezi přístřeškem na popelnice a 

chodníkem v ulici Vaňkova - vnitroblok v k. ú. Klatovy.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 177/8 

Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných v rámci koncesního řízení k nadlimitní veřejné 
zakázce s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“ tak, že námitky 
odmítla.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 178/8 

Rada města neschválila podání žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka, úprava rekreačního 
lesa – přístupová cesta“.   

Rada města uložila řediteli Lesů města Klatovy s.r.o. do 30.06.2020 provést úklid lesoparku Hůrka.   
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                 p. Ing. R. Koldinský 

Bod č. 179/8 

Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2020 na akce: „JSDHO Dehtín“, JSDHO Habartice“, „JSDHO Otín“ , 

„JSDHO Sobětice“ , „JSDHO Střeziměř“, „JSDHO Štěpánovice“ , „JSDHO Točník“ a „JSDHO 
Tupadly“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 15.04.2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 180/8 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če 
z 16.12.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci 

„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“. Předmětem dodatku je 
změna seznamu poddodavatelů při provádění díla. 

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 181/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce na akci 

„Rekonstrukce kremační pece v krematoriu v Klatovech“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky, kterou 
je nabídka účastníka zadávacího řízení – P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o., Anenská 675/4, 
602 00 Brno, IČ: 46905308. 
 

2. Rada města uložila řediteli TSMK ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.877.000,00 Kč 
bez DPH, 3.481.170,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                 p. P. Pošefka 

Bod č. 182/8 
1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Multifunkční pánev vč. příslušenství“. Důvodem 
zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání nabídek byla podána jediná nabídka, která je pro 
zadavatele ekonomicky nepřijatelná. 

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení 2. kola zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Multifunkční pánev vč. příslušenství“ 
formou 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 za předmět 
plnění. 

 

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 předpokládaném termínu 5/2020 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        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Mgr. Karel Denk      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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7.  Rada města uložila ORM předložit RM 5/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 183/8 

Rada města schválila realizaci akce „Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. 

Rada města uložila ORM předložit návrh na vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby 
s rozvazovací podmínkou na stavbu vyhlídky s přístupovou lávkou.    

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 184/8 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 06.04.2020. 

 

Bod č. 185/8 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 14.04.2020 

 a přijala následující závěry:  
1) schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše příspěvku 

činí 812 Kč/1 člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  
2) žádosti o mimořádné dotace:  

a) Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši     
3.000 Kč na pokrytí nákladů při pořádání pietních aktů, 

b) Klub přátel Klatovska, z.s. schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25.000 Kč na 

zajištění akcí pro veřejnost na Hůrce, pokrytí části nájmů, vydání tiskoviny k výročí spolku,  
c) Atletika Klatovy, mimořádná dotace na dopravu závodníků – upřesnit skutečný rozsah 

závodů. 
d) DDM Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na úpravu dráhy a 

na částečné pokrytí nákladů na závody, které se konaly do března 2020. 
e) Junák – středisko Javor Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 18.000 Kč    

na obnovu táborového vybavení.  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi 

veřejnoprávní smlouvy.  
  Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 186/8 

Rada města vzala na vědomí informaci, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatovy 7. kola nebyla podána žádná žádost.  
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 187/8 

1. Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček 
z fondu rozvoje bydlení – 8. kolo. 

2. Rada města uložila HO zveřejnit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a v místním tisku. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 188/8 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021“. 
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 189/8 

Rada města udělila příspěvkovým organizacím města po dobu trvání nouzového stavu státu 

souhlas k fyzickému převzetí věcných i finančních darů za podmínky, že darovací smlouvy 

specifikující přijaté dary budou předloženy následně radě města ke schválení. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č.190/8 

Rada města vzala na vědomí výběr dodavatele stavby Oprava ohradní zdi u objektu č.p. 59/I, 
Balbínova ul., Klatovy, a uložila SNK uzavřít se společností Lesní stavby, a.s., smlouvu o dílo  
s cenou díla 628.000 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 191/8 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci změnu 
plánu rozpočtu pro rok 2020 dle přílohy. 
 

Bod č. 192/8 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc březen r. 2020. 
 

Bod č. 193/8 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Rámcová smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (město) a KULTPRO, z.s. Plzeň, zastoupený Janou Procházkovou.  

Předmět smlouvy: vinařské slavnosti – poř. č. 502.  

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a 
společností Nej.cz s.r.o., zastoupenou Rudolfem Starým. 
Předmět smlouvy: pronájem prostor Kollárova 400/II – poř. č. 503. 

 

Smlouva č. 019/20 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: hudební - programový vstup v rámci plesu města v r. 2021 – poř. č. 504. 

 

Dodatek č… ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ….  mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a nájemcem 
(dle přiloženého seznamu). 
Předmět smlouvy: snížení nájemného po dobu nouzového stavu – poř. č. 505.  

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Měcholupskou zemědělskou a.s., zastoupenou 
místopředsedou představenstva Ing. Lubošem Šilhavým (nájemce). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. Smlouvy – poř. č. 506. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Sobětice, s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem 

Ing. Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 507. 

 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Rolnickým  družstvem „Úhlava“ Dolany, zastoupené 
předsedou Ing. Václavem Zemanem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bod 4.1. Smlouvy – poř. č. 508. 

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Fleisigem, Kvasetice (nájemce). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. Smlouvy – poř. č. 509. 
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Janou Dolejší, Věckovice, Klatovy (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. 3 Smlouvy – poř. č. 510. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Josefem Ludvarem, Bolešiny, Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. Smlouvy – poř. č. 511. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Evou Vladařovou, Řakom, Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. Smlouvy – poř. č. 512. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem 
společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 3.4.2. Smlouvy – poř. č. 513. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Žďár Chudenice, Sobětice, Klatovy, zastoupenou jednatelem  

Ing. Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 514. 

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem, 
(obdarovaný) a společností ČEVAK a.s. České Budějovice, zastoupené Ing. Jitkou Kramářovou (dárce). 
Předmět smlouvy: finanční částka na nákup ochranných pomůcek, prostředků, vybavení a pomoc 

osobám postiženým opatřením v souvislosti s COVID-19 – poř. č. 515. 
 

Bod č. 194/8 
Rada města vzala na vědomí zprávu společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. o provozování 
vodovodu a kanalizace města Klatovy za rok 2019. 
 

Bod č. 195/8 

Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků v celkové výši 3,1 mil. Kč na: 
 a) rekonstrukci místní komunikace Kosmáčov, 
 b) rekonstrukci rampy pro invalidy v KPB, 

 c) rekonstrukci izolací a obkladů dětského bazénu v KPB, 

 d) částečnou rekonstrukci strojovny v KPB. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka   

 

Bod č. 196/8 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 197/9 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 198/9 

1.  a) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 2544/26 o výměře cca  
  38 m2 v k. ú. Klatovy majitelce sousední zahrady ,  

 ,  za cenu smluvní 300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 11.400,00 Kč bez DPH. 

  b) Rada města neschválila pronájem části obecní pp. č. 2544/26 o výměře cca 38 m2 v k. ú. 
 Klatovy majitelce sousední zahrady , ,   za 

 roční nájemné 10,00 Kč/m2 bez DPH + inflace, tj. celkem 380,00 Kč/rok bez DPH + 

 inflace. 

 

2. Rada města neschválila firmě W&P EURONOVA s. r. o., Nádražní 14, 301 00 Plzeň 

v důsledku vyhlášeného nouzového stavu snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část za 
období březen – květen 2020 nebo za období trvání nouzového stavu. 

 

3. Rada města schválila firmě Sport Clubu Klatovy, Nerudova 607, 339 01 Klatovy v důsledku 
vyhlášeného nouzového stavu snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část za období 
trvání nouzového stavu.  

 

4. 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 bez DPH pro akce: 
1)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Markyta, parc. č. 2129/10 - NN“ 

 pp. č. 3578/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 8 bm zemního vedení NN, 

2)  k. ú. Klatovy –„Klatovy, Dragounská 953 – VN, TS, NN“ 

 pp. č. 3466/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 1 bm zemního vedení VN 
v souběhu, 

3)  k. ú. Kydliny –„ Kydliny, KT, č. p. 52 - NN“ 

 pp. č. pp. č. 647/1, 647/2, stp. č. 31/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 55 
bm zemního vedení NN, 

4)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Procházkova, Rozvoj - kNN“ 

 pp. č. 2774/36, 3756/1, 3760/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 102 bm 

zemního vedení NN a rozpojovací skříně v pilíři. 
 

5. 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. 3516/6, 3526 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Tolstého ul., stavební úpravy STL a 
NTL plynovodů a přípojek“ v rozsahu cca 6 bm plynovodu nového, 48 bm plynovodu 

přeloženého do nové trasy a cca 440 bm plynovodu ve stávající trase. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 28. dubna 2020 
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Bod č. 199/9 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci 143. výzvy OPŽP na akci „Stabilizace 

skalních svahů, Klatovy - Lomečky“ a uložila ORM zajistit ve spolupráci s OŽP podání žádosti 
v termínu do 07.05.2020.  
Rada města uložila OŽP a ORM předložit na RM 12.05.2020 informace k financování projektu dle 
podané žádosti. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 200/9 

1. Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze SFRB na regeneraci 

veřejných prostranství na sídlištích na území ČR akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – 

etapa 7. – Podhůrecká ulice“. 
 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace PS 

Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká 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. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 23.549.822,65 Kč 
bez DPH, 28.495.285,41 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 201/9 

Rada města rozhodla o podání žádosti z Nadačního fondu zdravého životního stylu na akci: „Fitpark 
– cyklostezka Klatovy - Luby“, uložila ORM podat žádost v termínu do 05.05.2020 a zajistit 
realizaci akce v termínu do 15.06.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 202/9 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/31/2019/Kč  
z 31.01.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Plavecký 
bazén - oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – II. a III. etapa“. Předmětem 

dodatku je změna termínu dokončení díla.  
 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 203/9 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2021 

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční 
dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 14.05.2020.  

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V1_2021 
Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ z programu MV GŘ HZS ČR 
„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 na akci „Pořízení cisternové 
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automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“ a uložila ORM zajistit podání 
žádostí v termínu do 14.05.2020.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. R. Klemsa 

 

Bod č. 204/9 

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 parku Vodojem – 

Husovy sady v Klatovech“ formou 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 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 20.05.2020 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      

 Luděk Černík      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 205/9 

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 „Revitalizace 

Divadelní ulice v Klatovech“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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. 
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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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Luděk Černík           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2020 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 206/9 

1. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením 
Klatovy v r. 2020 ve výši 24.000 Kč z kapitoly 8 OSVZ.  

 

2. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby 
s postižením Přeštice v r. 2020 ve výši 3.000 Kč z kapitoly 8 OSVZ.  

      Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 207/9 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise a přijala následující závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 110 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , t.č. , ,  
  na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na  

  částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 115 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , na dobu neurčitou, pod podmínkou  
  uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 30.000 Kč, 

k bodu 4. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 301 s lodžií, na adrese Klatovy,  
  Podhůrecká 832/III s p. , , , na  
  dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na  
  částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 714 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , , na dobu   
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  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  50.000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 208/9 

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory Balbínova 59/I, nájemce 
ŠTUKO ARS s.r.o., trvání smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 209/9  

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji“ 
ve školním roce 2020 – 2021. 

                                                                        Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 210/9 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro: 
 Domov pro seniory Klatovy: 

 věcný dar – maso a masné výrobky v celkové hodnotě 20 000 Kč,       

dárce: Drůbežářský závod Klatovy a.s., ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy IV, IČO 45359989. 

 Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec: 
 věcný dar – maso a masné výrobky v celkové hodnotě 20 000 Kč,       

 dárce: Drůbežářský závod Klatovy a.s., ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy IV, IČO 45359989. 

 

2. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, 
příspěvkové organizace: 

 Domov pro seniory Klatovy: 

 –  na nákup vysokootáčkové průmyslové pračky s kapacitou 18 kg v max. výši 300 000 Kč  vč. 
 DPH  

 Domov pro seniory Újezdec: 
 –  na nákup elektrického konvektomatu v max. výši 250 000 Kč vč. DPH.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 211/9 

Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městské knihovny Klatovy,  

p. o., v předloženém znění.  
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 212/9 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, přijetí účelového daru od 

Rotary Club Klatovy, z.s. ve výši 5 000 Kč na pořízení „Knížky pro prvňáčka“. 

        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 213/9 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Plzeňského kraje na vydání publikace s pracovním názvem „Klatovské báje, 
legendy a pověsti“ do programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“, 
případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona 

č. 250/2000 Sb. 
                                                                                              Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 214/9 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/2020  mezi městem Klatovy, 

zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a ŠTUKO ARS s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem Václavem Fleisigem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: prostor v čp. 59, Balbínova ul. Klatovy I – poř. č. 516.  

 

Smlouva o vedení mzdového účetnictví mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (dodavatel) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a.s., zastoupenou 
členem představenstva Ing. Petrem Beránkem (odběratel). 
Předmět smlouvy: vedení mzdového účetnictví – poř. č. 517. 

 

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, (banka). 
Předmět dodatku: změna čl. 4., 8., 10., 20. Smlouvy – poř. č. 518. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

0015718/SOBS VB/2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. 
Pardubice, zastoupenou referentem podpory projektování pí Pavlou Grősslovou (budoucí 
oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Markyta, parc. č. 2129/10 – NN“ – poř. č. 519.  

 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT č. p. 52 – NN“ – poř. č. 520. 

 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Dragounská 953 – VN, TS, NN č. IV-12-0015040/1/VB“ – poř. 
č. 521. 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností MV Projekt Klatovy, 

s.r.o. (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: „akce IE-12-0007909/SoBS VB/1“ – poř. č. 522. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností 
MONTPROJEKT, a.s. Pardubice, zastoupenou referentem podpory projektování Pavlou Grősslovou 
(oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2124/3 – NN“ – poř. č. 523. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Karlem , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pozemek pp.č. 74 k.ú. Klatovy – poř. č. 524. 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Vladimírem , , 

 (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 146/1 k.ú. Sobětice – poř. č. 525. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Jiřím , ,  (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. Smlouvy – poř. č. 526. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a . Marií , , Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 527. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Evou , , Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 528. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Radkem , , Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV. a VII. Smlouvy – poř. č. 529. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a FotbalPark Klatovy z.s., zastoupený Petrem Pelnářem a 
Michalem Frousem (nájemce). 
Předmět dodatku: odložení úhrady nájemného – poř. č. 530. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavským aeroklubem Klatovy, zastoupeným předsedou 

Zdeňkem Sklenářem (nájemce). 
Předmět dodatku: snížení ročního nájemného – poř. č. 531.  

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Petrou , , . 

Předmět dodatku: odložení úhrady nájemného – poř. č. 532. 

 

Dohoda o odkladu splatnosti nájemného mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jiřím , ,  (nájemce). 
Předmět dohody: odložení úhrady nájemného – poř. č. 533. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o. Domažlice (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. Smlouvy – poř. č. 534. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. a 5.1. Smlouvy – poř. č. 535. 
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Darovací smlouva mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Le , , Klatovy (dárce). 
Předmět smlouvy: roušky a finanční prostředky – poř. č. 536. 

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(obdarovaný) a společností BARENTZ spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem 
Kratochvílem (dárce). 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek na ochranné pomůcky – poř. č. 537. 

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností BARENTZ spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem 
Kratochvílem (dárce). 
Předmět smlouvy: vitamíny C a D - potravinový doplněk – poř. č. 528. 

 

 

Bod č. 215/9 

Rada města schválila spolku BIKE CLUB Klatovy, z.s. v souladu s § 20, odst. 4, zákona č.  

289/1995 Sb., o lesích, výjimku ze zákazu jízdy na kole na lesních pozemcích p. č. 1890/1 a 1860/1  
v k.ú. Klatovy.  
 

Bod č. 216/9 

Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Klatovy podání žádosti a 
případné přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“. 
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 217/9 

Rada města neschválila společnosti REDNO ŠUMAVA s.r.o. poskytnutí finančního příspěvku na 
nájemné a energie prodejny obuvi ve Vídeňské ul., Klatovy a uložila starostovi města žadatele 
informovat dle diskuse.   

        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
Bod č. 218/9 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 219/10 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 220/10 

Rada města jmenovala do funkce ředitele Městského kulturního střediska Klatovy p. Karla Kotěšovce. 
 

Bod č. 221/10 

1. Rada města souhlasila s podpachtováním obecního pozemku pp. č. 1534/3 v k. ú. Klatovy o 
výměře 12 110 m2 třetí osobě tj. Zemědělskému družstvu Koryta, Koryta 63, 339 01 Klatovy. 

 

2. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„IE-12-0007848 Klatovy, Rybníčky, Pražská – NN“ v obecních pp. č.  97/23, 97/4, 3405/12, 
3405/1, 3403/14, stp. č. 143/1, stp. č. 653 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO. 

 

3. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 

„REKO MS Klatovy – Rybníčky – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ v obecních pp. 
č.  3405/12, 185/1, 97/19 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

 

4. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„FTTH-Klatovy - optická přípojka“ v obecních pp. č. 3407/2, 3407/3, 3407/6, 3407/11 v k. ú. 
Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

5. 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 bez DPH pro akce: 

 1) k. ú. Klatovy – „Klatovy, pp. č. 689/4 - NN“ 

  pp. č. 684/38, 684/47, 688/2, 688/5, 3475/17 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca  
  65 bm zemního vedení NN 

 2)  k. ú. Dehtín – „Dehtín, KT, pp. č. 883/3 - NN“ 

  pp. č. 1010/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 114 bm zemního vedení NN. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 222/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Multifunkční pánev vč. příslušenství“. 

 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – DSD METALIC Trade, s.r.o., 

Karlova 5, 301 00 Plzeň, IČ: 49196448. 

 

USNESENÍ č. 10 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 12. května 2020 
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2.  Rada města uložila řediteli školy ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 594.000,00 Kč bez 
DPH, 718.740,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 223/10 

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 „Štěpánovice – U prodejny svítidel, 
prodloužení vodovodu“ formou 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 dle přílohy. 
     

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Petr Kodeš      

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 29.05.2020 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

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      

 Petr Kodeš      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 224/10 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 04.05.2020. 

 

 

Bod č. 225/10 

Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy pro rok 2020  
nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem a uzavření Dodatku smlouvy o vykonání  
přezkoumání hospodaření města s prodloužením účinnosti smlouvy do 31.05.2021. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 226/10 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 na vyjmenovaných třídách výjimku 
z počtu dětí pro školní rok 2020/2021 v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., 
školského zákona.   

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 227/10 

Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice Plzeň na 
terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města 
Klatovy pro rok 2020 ve výši 120.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 odboru SVZ a současně schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č.  228/10 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, v předloženém znění.                                      

       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 229/10 

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu pozemku pp. č.  1386/1  

a 1410/7 v k. ú. Klatovy (bez č.p.) k 31. 12. 2020 z důvodu demolice objektu, nájemcům:  
-  a , , , 

- , , 

- . , , 

- , . 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 230/10 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben r. 2020. 
 

 

Bod č. 231/10 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(dárce) a Klatovskou nemocnicí, a.s., zastoupenou předsedou představenstva MUDr. Jiřím 
Zeithamlem a Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva (obdarovaný). 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek na plicní ventilátor – poř. č. 539. 
 

Dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem (vykonavatel). 
Předmět dodatku: prodloužení účinnosti smlouvy – poř. č. 540.   
 

Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (mandant) a Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti 
Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (mandatář). 
Předmět dodatku: změna  přílohy č. 1 „Smlouvy“ – poř. č. 541.   
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Smlouva o užití Ortofota ČR mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (nabyvatel) a Zeměměřickým úřadem Praha, zastoupeným vedoucí obchodního oddělení 
Ing. Renatou Novákovou, (úřad). 
Předmět smlouvy: užití dat ve formě digitálního produktu – poř. č. 542. 
 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20_SOBS01_4121639274 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
zastoupena vedoucím oddělení Regionální obsluhy Radoslavem Novým (provozovatel). 
Předmět smlouvy: stavba v lokalitě Drslavice, k.ú. Drslavice u Tupadel, parc. č. 147/18 – poř. 
č.543. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(kupující) a společností HOKO-VH s.r.o. Vlčnov, zastoupenou jednatelem Ing. Vladislavem 
Hrubošem (prodávající). 
Předmět smlouvy: výměna sedaček v kině Šumava – poř. č. 544. 
 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Zemědělským družstvem Koryta, zastoupeným prokuristou  
Ing. Andrejem Sabolem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. „Smlouvy“ – poř. č. 545. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společnosti ENERGON Dobříš s.r.o., 
zastoupenou Hanou Pavelkovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 689/4 – NN“ č. IV-12-0015677/VB/01 – poř. č. 546. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a. s. zastoupenou firmou ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem Hendrichem 

(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Dehtín, KT, parc. č. 883/3 – NN“ č. IV-12-0014996/1/VB – poř. č. 547. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Ing. Danielou 
Kavanovou, Praha, Plzeňským krajem, zastoupeným JUDr. Marcelou Krejsovou a Ing. Galinou 
Řezníčkovou, Praha (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor).  

Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 548. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a GasNet, s.r.o. Ústí 
nad Labem, zastoupenou společností Grid Services, s.r.o. Brno, zastoupenou Vendulou 
Englmaierovou a Petrou Bulínovou (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 549. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Římskokatolickou 
farností Klatovy, zastoupenou P. Jaroslavem Hůllem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 550. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a GasNet, s.r.o. Ústí 
nad Labem, zastoupena společností Grid Services, s.r.o. Brno, zastoupenou Vendulou 
Englmaierovou a Petrou Bulínovou (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 551. 
 

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. SMNB VS 1/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a městem Nový Bor, 
zastoupené starostou města Mgr. Jaromírem Dvořákem (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II „Smlouvy“ – poř. č. 552.  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem  
Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II a III „Smlouvy“ – poř. č. 553. 
 

Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(mandatář). 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 2 „Smlouvy“ – poř. č. 554. 
 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a spolkem Sport Club Klatovy, zastoupeným jednatelem Ing. Stanislavem 
Křiváčkem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. I „Nájemní smlouvy“ – poř. č. 555. 
 

 

Bod č. 232/10 

Rada města schválila předložený program jednání ZM konané 26.05.2020. 

 

 

Bod č. 233/10 

Rada města schválila předložený program řádné valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s., 
která se bude konat 26. května 2020. 
 

 

Bod č. 234/10 

Rada města schválila spolku Linka bezpeční, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč  
na provoz krizové linky.   
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu.  

          Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 235/10 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 236/11 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 237/11 

Rada města v působnosti valné hromady spol. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a. s., projednala roční  
účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019.   
 

Bod č. 238/11 

1. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č. 177/4 a 177/5 v k. ú. Luby o výměře 
191 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města 
za cenu dle znaleckého posudku. 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit směnu pozemků: obecní pp. č. 3107 o výměře 3 895 m2 

v k. ú. Klatovy za pp. č. 338/6 a 351/2 o celkové výměře 5 994 m2 v k. ú. Slavošovice u Klatov 
ve vlastnictví Měcholupské zemědělské, a. s., Předslav 101, p. Klatovy. 

 

3. a) Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 148/3  v k. ú. Klatovy o výměře 595 m2 - 

 parkovací plochy ve spoluvlastnictví , , Klatovy a  
 , , na dobu neurčitou za cenu 40,98 Kč/m2/rok + inflace, tj. celkem 

 24.983,00 Kč/rok + inflace  

 b) Rada města rozhodla o výpůjčce pp. č. 148/4 a části pp. č. 148/3 vše v k. ú. Klatovy o 
 celkové výměře 630 m2 ve spoluvlastnictví , , Klatovy a 
 , , za údržbu, na dobu neurčitou.  

 

4. Rada města rozhodla o revokaci URM z 26.11.2019 a daru stavebních úprav místní 
komunikace na pp. č. 3557/6 a 3557/48 v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti 
DEKINVEST, investiční fond s proměnným kapitálem, Tiskařská 10/257, Praha 10. 

 

5. a) Rada města schválila předložený návrh Dílčí územní studie – umístění technické a dopravní 
 infrastruktury výrobního závodu Jatka Dehtín společnosti MASO WEST s. r. o. a uložila 
 OVÚP zajistit uložení této územní studie do evidence územně plánovací činnosti. 
b) Rada města schválila přijetí daru Dílčí územní studie - umístění technické a dopravní 

infrastruktury výrobního závodu Jatka Dehtín společnosti MASO WEST s. r. o. do majetku 

města od společnosti MASO WEST s. r. o., Za Mototechnou 1619/1, p. Praha 5, 

zastoupenou Ing. arch. Richardem Pavlíkem.  
 

6. a) Rada města rozhodla o změně nájemce pp. č. 755/12 a  části 755/1 v k. ú. Luby 
 z dosavadního . na , , 339 01 Klatovy, 
b) Rada města rozhodla o změně rozsahu nájmu pp. č. 755/12 a pp. č. 755/1 v k. ú. Luby na 470 

m2 s tím, že v termínu do 30.06.2020 bude nájemcem vyklizena část pozemku, která není 
předmětem nájmu.  
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7. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 3045/1, 3045/6, 3047/7, 3047/8, 3148/12, části 3635, části 
3636/2, 3637, části 3653/1, 3653/3, 3657/3, části 3658/1, 3695 v k. ú. Klatovy a pp. č. 2894 
v k. ú. Bolešiny o celkové výměře 10 731 m2 na dobu neurčitou za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + 
inflace, celkem 3.755,85 Kč/rok + inflace pro Měcholupskou zemědělskou a. s., Předslav 101, 
339 01 Klatovy. 

 

8. Rada města rozhodla o pachtu k. ú. Tupadly u Klatov – části pp. č. 204/36, 204/46, 214/8, 
306/6, 378, 570/23, celé pp. č. 204/52, 449/38, k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou – části 
pp. č. 47/2, 67/110, celé pp. č 43/31, 43/32, 57/3, 57/4, 101/31, 101/48, 101/49, k. ú. Kal u 
Klatov – pp. č. 1101/60, 1163, 1172/1, 1172/4, 1172/15, 1201, část pp. č. 1202/10, k. ú. 
Klatovy – pp. č. 3547/7 a část pp. č. 1553/26, k. ú. Tajanov u Tupadel – pp. č. 60/2, 79/2 89/3, 
89/4, 95/2, 221/51, 273/35, 273/37, 302/7, 302/8, 1061, 1189, 1201, části pp. č. 126/1, 142, 
189/12, 221/35, 302/6, 302/18, 334/6, 343 o celkové výměře 11 057 m2 na dobu neurčitou za 
cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 3.869,95 Kč/rok + inflace pro Zemědělské družstvo 
Koryta, Koryta 63, 339 01 Klatovy.  

 

9. Rada města souhlasila s výpůjčkou pozemků pp. č. 540/37, 540/38, 540/50, 579/3, 579/13, 
590/9, 720/1, 720/2, 720/10, 720/11, 720/12, 720/13, 720/14, 720/27, 720/28, 876/10, 876/15 a 

části pp. č. 540/35, části pp. č. 540/36 vše v k. ú. Luby o celkové výměře cca 9 475 m2 pro 

Zbyňka Černého, Luby 21, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou. 
 

10. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro GasNet,  
 s.r.o. a souhlasila s ponecháním části nefunkčního plynovodu v obecní pp. č. 185/1 v k. ú. 

Klatovy (veřejná zeleň na Rybníčkách) v rámci akce: „REKO MS Klatovy – Rybníčky – 

stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ z důvodu existence vzrostlých stromů na či 
v bezprostřední blízkosti potrubí, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a 
s podmínkou geodetického zaměření, které bude předáno městu. 

 

11. Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Jateční – VN“ na obecní pp. č. 1927/6 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace. 

 

12. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 1420/2, 3534/1 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav zemního vedení NN a 1 ks pilíře pro akci „KLATOVY, Čechova, č. parc. 
1928/1 - NN“ v rozsahu cca 5 bm zemního vedení NN a umístění 1 ks pilíře. 

 

 

13. a) Rada města vzala na vědomí ukončení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 
 uzavřené 22.11.2016 mezi městem Klatovy a společností Accolade  CZ XXII, s. r. o., člen 
 koncernu, za účelem výstavby Projektu Průmyslový park Chaloupky, podepsáním 
 Souhlasného prohlášení o zániku smlouvy a o zániku vzájemných závazků a pohledávek. 

       b) Rada města uložila ORM zveřejnit nabídku prodeje pp. č. 2601/1 a 2601/2 – částí v k. ú. 
 Klatovy o celkové výměře cca 46 500 m2 v průmyslové zóně Chaloupky za účelem výstavby 
 objektů pro podnikání, za cenu 320 Kč/m2 bez DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 239/11 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a. s., na akci „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou – etapa 2“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

2. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 3  k SoD v předloženém znění. 
3. Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Regenerace panelového sídliště 

Pod Hůrkou – etapa 2“ o částku 545.000,00 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 240/11 

1.  Rada města rozhodla o výjimce ze zadávání VZMR města Klatovy a o uzavření SoD mezi 
městem Klatovy a panem , ,  za cenu  

 325.200,00 Kč bez DPH, 393.492,00 Kč vč. DPH na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, 
Klatovy – etapa 7 – Podhůrecká ulice – technický dozor investora“.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 241/11 

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 „Revitalizace 
Divadelní ulice v Klatovech“. 

 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 9.888.014,00 Kč    
bez DPH, 11.964.497,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 242/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení koncesního řízení s názvem „Provozování vodohospodářské 
infrastruktury města Klatovy“ podle zákona č. 134/2016 Sb. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení  Šumavské vodovody a kanalizace a. s., 
Kodinova 672, 339 01 Klatovy, IČ 25232100. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Koncesní smlouvu na Provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Klatovy v letech 2021-2030. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 243/11 

1.  Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení, firmy FINAL KOM s.r.o. 

Kocourov, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady v 

Klatovech“ z důvodu překročení předpokládané ceny. 
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2.  Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení Lesní stavby, s.r.o.,  Nýrsko, 

 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“ 

z důvodu překročení předpokládané ceny. 
 

3.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace parku Vodojem – Husovy 

sady v Klatovech“. Důvodem zrušení je skutečnost, že v zadávacím řízení nezbyl ani jeden 
účastník zadávacího řízení. 

 

4.  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 „Revitalizace 

parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech " formou zveřejnění na profilu zadavatele, na 
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

5.  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. 

 

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

7.  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. 

    

8.  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  

Luděk Černík          

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

9.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 244/11 

1. Rada města doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona  

 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
projednat závěrečný účet města za rok 2019 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční 
komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města a s vědomím výsledku 
přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
města, a to bez výhrad. 
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2. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 

 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města 
Klatovy sestavenou k 31.12.2019. 

 

3. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod dosaženého výsledku hospodaření 
za rok 2019 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 85.391.643,93 Kč na účet 432 - Výsledek 
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (8.645.058,63 Kč) ve výši 5.522.796,49 Kč 
na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (3.122.262,14 

Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 
                                                                     Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová  

 

Bod č. 245/11 

1. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 02/2020. 
 

2. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí 
dotace Atletice Klatovy, z. s. na spolufinancování akce „Atletický stadion Klatovy – výstavba 
sociálního zařízení“ ve výši 4.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí. 

 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 246/11 
1. Rada města vzala na vědomí informaci o základních parametrech výběrového řízení na poskytnutí 

překlenovacího úvěru pro město Klatovy formou elektronické aukce. 
 

2. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr a vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí překlenovacího úvěru pro město Klatovy. 

 

3. Rada města uložila ORM, FO a právničce města připravit výběrové řízení na dodavatele 

překlenovacího úvěru a předložit jej RM ke schválení a vyhlášení. 
                                                                        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 247/11 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání  finanční komise a finančního výboru  
ze dne 11.05.2020. 

 

 

Bod č. 248/11 

1. Rada města jako valná hromada společnosti Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. se sídlem Klatovy, 
Dobrovského 148, PSČ 33901, IČ 26383161, s účinností od 01.06.2020 odvolala z funkce jednatele 

společnosti Ing. Jiřinu Adámkovou, ,  a do funkce jednatele 
společnosti jmenovala Ing. Jindřišku Kurcovou, , .  

 

2. Rada města schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 249/11 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu OP VVV „Šablony III“  
ve formě zjednodušeného vykazování, výzva č. 02_20_080. 
      Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
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Bod č. 250/11 

Rada města schválila převod prostředků z rezervního fondu ve výši 356.087 Kč a následně čerpání 
fondu investic Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 ve výši 594.000 Kč bez DPH, 718.740 Kč 
vč. DPH na pořízení nové, sklopné, multifunkční elektrické pánve vč. příslušenství.  
  Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk   

Bod č. 251/11 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 

na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v 
souvislosti s epidemií COVID_19.  

 

2. a) Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančního daru v hodnotě 2.000 Kč na 
 financování kulturních a společenských akcí klientů Domova pro seniory a Domova 
 pro osoby se zdravotním postižením Újezdec. 

   Dárce: . Karel , ,  Klatovy.  
b) Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančního daru v hodnotě 6.830 Kč na 
 financování kulturních a společenských akcí klientů Domova pro seniory v Klatovech  

 a přijetí věcného daru, kterým jsou tři bezdotykové dávkovače dezinfekce v celkové 
 hodnotě 93.170 Kč. 
      Dárce: . Pavel , ,  Klatovy, . 

 

3. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v případě finančních darů 
v souladu s darovacími smlouvami.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová   

 

Bod č. 252/11 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pokrytí nákladů 
spojených s novým, doplněným a rozšířeným vydáním publikace mapující 160 letou historii 

knihovny v Klatovech v maximální výši 24.000 Kč. 
                                                                        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 253/11 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na cyklus aktivit pro děti a mládež do titulu „Mikrogranty pro oblast školství  
a mládeže v roce 2020“ ve výši 20 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu  
s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 254/11 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy úpravu plánu hospodaření z důvodu navýšení 
dotace na výkon regionálních funkcí ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje.  
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 255/11 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
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 Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou.  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Tolstého ul. stavební úpravy STL a NTL plynovodů a 
přípojek, číslo stavby: 7700102079“ – poř. č. 556. 
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če z 16.12.2019 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou 
ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou a vedoucím stavební výroby Františkem Mužíkem 
(zhotovitel).  

Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „Smlouvy“- poř. č. 557. 
 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Antonínem Beckem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění technického dozoru – poř. č. 558.  
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a společností Aulík Fišer architekti, s.r.o. Praha (zhotovitel) a Ing. arch. Petrem 
Preiningerem, Ing. Josefem Glosem, AGERIS a Ing. Jitkou Thomasovou, PPU s.r.o. – infrastruktura 

(poradci a spolupracující zhotovitele). 

Předmět smlouvy: změna ÚP – poř. č. 559 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem legalizace vjezdů mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a . , 

, Klatovy (vypůjčitelé). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2594/14 v k.ú. Klatovy – poř. č. 560.  
 

Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a ,  (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. 1.1., 1.2., 4.1. „Smlouvy“ – poř. č. 561. 
 

Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a . , , 

 (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. „Smlouvy“ – poř. č. 562. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pozemku č. 971/18 k.ú. Klatovy – poř. č. 563.  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Zdeňkem Jirotkou, Pavlem Volmutem, Ing. Romanou 
Růžičkovou (nájemce). 
Předmět dodatku: část p.p. č. 1420/2 k.ú. Klatovy – poř. č. 564. 
 

Smlouva č. 022/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(prostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Petra Koláře v rámci plesu města – poř. č. 565. 
 

Bod č. 256/11 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
zařadila ředitele Městského kulturního střediska do 12. platové třídy a v souladu s ust. § 124 zák.  
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, stanovila výši příplatku za vedení a osobního 
příplatku.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž  
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Bod č. 257/11 

Rada města neschválila p. Miroslavu Stulákovi, nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, 

mimořádnou dotaci na organizační zajištění dějepisné soutěže v Chebu.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže žadatele písemně informovat.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Koželuhová 

 

Bod č. 258/11 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 259/12 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 260/12 

1. Rada města rozhodla o pachtu části pp. č. 1553/23 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 1 075 m2 

na dobu neurčitou za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 376,25 Kč/rok + inflace pro 
, , .  

 

2. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 66 v k. ú. Klatovy o výměře 4 m2 

společnosti . ,  I  zast. jednatelem ,  

po dobu letní sezóny, tj. od 01.04. do 30.09.2020, za cenu 100,00 Kč/m2 bez DPH, celkem 

400,00 Kč bez DPH.  

  

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  
 .  a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace v rozsahu cca 20 m2 

na obecní pp. č. 3442 v k. ú. Klatovy – asfaltovém chodníku v Koldinově ulici z důvodu 
provedení izolace domu proti vlhkosti dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

4.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 782/13, 782/10, 
782/9, 870/1, 791/7 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Luby, KT, pp. č. 791/3-

NN“ v rozsahu cca 125 bm zemního vedení NN. 
 

5. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy Telco Pro Services a. s. v pozemcích pp. č. 3407/2, 3407/6, 
3407/11 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního vedení pro akci „Klatovy optická přípojka k objektu 

Plzeňská 90“ v rozsahu cca 2 x 28 bm HDPE trubek. 

 

6. Rada města rozhodla o revokaci URM z 26.05.2020 a nesouhlasila s realizací akce a s vydáním 
územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, Jateční – VN“ na obecní pp. č. 1972/6 
v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru.  

    .  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 261/12 

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 „Stezka pro chodce 
a cyklisty Klatovy – Beňovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a 
ke splnění kvalifikace. 

 

USNESENÍ č. 12 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 9. června 2020 
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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 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš 

 František Kocfelda           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 07/2020 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 262/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/35/2019/Če,  
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy divadla v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 263/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.06.2020. 

 

Bod č. 264/12 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Úvěr pro město Klatovy“ formou zveřejnění 
na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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 vyjádřené jako 
hodnota přirážky (marže) účastníka zadávacího řízení v procentním vyjádření na ročním 
základě (per annum), která bude zadavateli účtována jako část úroku za poskytnutí úvěru nad 
referenční 

 sazbu 1 M PRIBOR. 
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3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

4.  Rada města určila Bc. Pavlu Hilscher a Janu Valečkovou ml. k úkonu otevření nabídek a 
zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové: 
 Ing. Václav Chroust 
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala 

 Ing. Jiří Pohanka 

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Bc. Vlasta Komaňská 

 Ing. Daniela Pleskotová 

 Mgr. Radka Šustrová 

 Ing. Mgr. Hana Chalupová 

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 07.07.2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

 přidělení veřejné zakázky. 
 

7.  Rada města uložila místostarostovi a ORM zajistit, aby e-aukce proběhla na zasedání 
finanční komise a finančního výboru.. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 265/12 

Rada města vzala na vědomí závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města Klatov k 30.04.2020. 

 

Bod č. 266/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství 
Klatovy s.r.o. konané 13.05.2020. 
 

Bod č. 267/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/HO/2020-údržba z 
09.03.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava 
povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 2. část“.  

 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla. 
  

2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 268/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO/2020-údržba z 
13.03.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ROBSTAV k.s. na akci „Oprava povrchu 
komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část“. Předmětem 
dodatku je změna seznamu poddodavatelů při provádění díla.  
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2.  Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 269/12 

Rada města vzala na vědomí, že v rámci 8. kola výběrového řízení o poskytování zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov nebyla podána žádná žádost.   
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 270/12 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2020 akci 

„Parkoviště U Pošty, Klatovy.  
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
Bod č. 271/12 

1. Rada města neschválila uzavření smlouvy na umístění stožáru na budovu Točník 74 se 
společností STARNET s.r.o., České Budějovice. 

 

2. Rada města uložila SNK s.r.o. realizovat prodej uvolněné bytové jednotky č. 782/2, 
Jiráskova 782 Klatovy o velikosti 1+1. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 272/12 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva OP VVV  
č. 02_20_080 Šablony III. 
       Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

 

Bod č. 273/12 

Rada města schválila nařízení města Klatovy č. 3/2020 o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov platných na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031 pro zařizovací obvod 
„LHO KLATOVY – VÝCHOD“ odvozený ze stávajících zařizovacích obvodů „LHO 
KLATOVY – SPÁLENÉ POŘÍČÍ 1“ a „LHO KLATOVY – KAŠPERSKÉ HORY 2“ v 
územní působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy na území obcí Měčín (k. ú. 
Bíluky, Petrovice u Měčína, Radkovice u Měčína), Mlýnské Struhadlo (k. ú. Mlýnské 
Struhadlo), Plánice (k. ú. Bližanovy, Kvasetice, Lovčice u Klatov, Mlynářovice, Pohoří u 
Lovčic, Štipoklasy u Lovčic), Předslav (k. ú. Němčice u Klatov), Újezd u Plánice (k. ú. Újezd u 
Plánice), Zavlekov (k. ú. Plichtice, Zavlekov) a Zborovy (k. ú. Zborovy). 
        Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

Bod č.  274/12 

Rada města schválila svodku událostí městské policie za měsíc květen 2020. 
 

Bod č. 275/12 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatov, p.o. přijetí darů pro: 
Domov pro seniory Klatovy  

 věcný dar: podlahový úklidový set CLEAN TWIST XL v hodnotě 999 Kč vč. DPH, 
 dárce: LEIFHEIT CZ a.s., Průmyslová 1387, 253 01 Hostivice. 

Domov pro seniory Újezdec 

 věcný dar: podlahový úklidový set CLEAN TWIST XL v hodnotě 999 Kč vč. DPH, 

 dárce: LEIFHEIT CZ a.s., Průmyslová 1387, 253 01 Hostivice. 

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 276/12 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 566. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 567. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 568.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností MASO WEST s.r.o., Praha, zastoupenou 
jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 569. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , , Plánice (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 570.  
 

Smlouva č. 023/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel).  
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci zahájení turistické sezony – poř. č. 571.  
 

Smlouva o vystoupení Marty Jandové Verner mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Martou Verner, Praha (umělec).  
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci oslav výročí města – poř. č. 572. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2020 - údržba z 13.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ROBSTAV k.s. 
Praha, zastoupena Ing. Radkem Kozákem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. smlouvy o dílo – poř. č. 573. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/HO/2020 – údržba z 09.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy 
a.s., zastoupenou Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna bodu 4.1. a 4.2. smlouvy o dílo – poř. č. 574.  

 

Dohoda o užívání technologické části plynové kotelny 63/1, Klatovy mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  (vlastník) a Klatovskou teplárnou a.s., 
zastoupenou Ing. Petrem Beránkem, ředitelem společnosti (žadatel).   
Předmět smlouvy: užívání plynové kotelny – poř. č. 575. 
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., 
zastoupenou Ing. Milanem Vacovským, jednatelem. 
Předmět smlouvy: akce Luby, KT, parc. č. 791/3-NN – poř. č. 576. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Telco Pro Services, a.s. 
Praha, zastoupena Mgr. Terezou Útlou a Zdeňkou Hurtovou (budoucí oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy optická přípojka k objektu Plzeňská 90“ – poř. č. 577. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín zastoupena společností Senergos, a.s., zastoupenou Jarmilou Horákovou 
(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Čechova, č. parc. 1928/1 – NN – poř. č. 578. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/35/2019/Če z 20.01.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou Václavem Svobodou, jednatelem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. a 5.2. „Smlouvy“ – poř. č. 579. 
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel)  
a , ,  (klient). 
Předmět smlouvy: akce „Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“ – poř. č. 580. 
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a . , ,  
(zhotovitel).  

Předmět smlouvy: akce: „Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“ – poř. č. 581. 
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a  

, ,  (klient).  

Předmět smlouvy: akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – 

Podhůrecká ulice – poř. č. 582. 
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PSDS s.r.o. Trabantská 673/18, Praha 9, 
zastoupenou Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D. (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – 

Podhůrecká ulice“- poř. č. 583. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/148/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
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Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – „Přeložka litinového vodovodního řadu 
DN 250 v km 1,170 a u SO 105“ – poř. č. 584. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /149/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka gravitačního řadu vodovodu PE 
225 v km 3,735“- poř. č. 585. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /150/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka vodovodu PVC 1660 v km 

4,290“ – poř. č. 586. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /151/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 

Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka vodovodu PVC 315 v km 

4,510“ – poř. č. 587. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /152/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Přeložka vodovodní přípojky u SO 109“ – 

poř. č. 588. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /153/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ – poř. č. 
589. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /154/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Odvodnění SO 107“ – poř. č. 590. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/181/2018/33100 Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný)  
a Správou železnic, státní organizací Praha, zastoupenou Ing. Radkem Makovcem, ředitelem 
Oblastního ředitelství Plzeň (budoucí oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Přeložka sdělovacích kabelů Správy 
sdělovací a zabezpečovací techniky a dálkového kabelu Centrumu telematiky a diagnostiky“ – poř. 
č. 591. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /147/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 
v km 2,870 a u SO 106“ – poř. č. 592. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /113/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (investor) a , ,  (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 
v km 2,870 a u SO 106 – poř. č. 593“. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou 
Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – vodovod a kanalizace“ – „Točník – vodovodní 
přípojka pro čp. 53“ – poř. č. 594. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 01/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a Janem Vagaday, 
jako zástupce kolektivu Gojo, Vltavská 11, Praha 5 (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstavy „Bioluminiscence – kolektiv Gojo“ – poř. č. 595.  
 

 

Bod č. 277/12 

Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 300.000 Kč na účast A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2020 – 2021. 

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 278/21 

Rada města schválila spolku Atletika Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč 
na dopravu pro družstva žen a mužů ve II. atletické lize.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 279/12 

Rada města schválila Technickým službám města Klatov použití finančních prostředků IF ve 
výši 200 tis. Kč na rekonstrukci dětského bazénu v KPA Klatovy. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 280/12  

Rada města schválila M&P CATERING s.r.o. nížení nájmu o 50 % po dobu stavebních prací 
na objektu Domažlická 767, Klatovy. 
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 
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Bod č. 281/12 

Rada města neschválila ústavu CENTRUM HÁJEK z.ú. poskytnutí mimořádné dotace. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 282/12 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 283/13 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 284/13 

Rada města schválila Tarif platný v MHD Klatovy od 01.07.2020. 

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 285/13 

Rada města vzala na vědomí informace o harmonogramu postupu prací akce „Regenerace PS Pod 
Hůrkou, Klatovy – etapa 7 – Podhůrecká ulice“ a uložila ORM zabývat se připomínkami z diskuse.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 286/13 

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 „Revitalizace 
parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – VYSSPA Sports Technology s.r.o., 

Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.302.113,73 Kč 
bez DPH, 7.625.557,61 Kč vč. DPH. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 287/13 

1. Rada města revokovala své usnesení z 03.03.2020 a doporučila ZM schválit prodej 
následujících pozemků, určených k zástavbě rodinným domem: 
a)  k. ú Drslavice u Tupadel: 
 pp. č. 147/18 + část pp. č. 147/19 o výměře cca 573 m2,  

 část pp. č. 147/19 + část pp. č. 147/20 o výměře cca 572 m2,   

 pp. č. 147/21 + část pp. č. 147/20 o výměře cca 572 m2,  

 část pp. č. 147/22 + část pp. č. 147/23 o výměře cca 609 m2,  

 část pp. č. 147/23 o výměře cca 610 m2, 

 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 bez DPH, s tím, že žadatel může podat žádost o koupi pouze 
na jeden ze jmenovaných pozemků. 

 

b) k. ú. Klatovy dle GP: 
  pp. č. 3224/14 + 3224/23 o výměře 1 199 m2,  

    pp. č. 3224/17 + 3224/24 o výměře 1 198 m2, 

     pp. č. 3224/18 + 3224/25 o výměře 985 m2, 

 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní 
2.500,00 Kč/m2 bez DPH, s tím, že žadatel může podat žádost o koupi pouze na jeden ze 
jmenovaných pozemků. 

 

 

 

USNESENÍ č. 13 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 23. června 2020 
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c) k. ú. Klatovy 

 pp. č. 405/1 o výměře 640 m2,  

 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní 
2.700,00 Kč/m2  bez DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej: 
a)  části pp. č. 416/15 a 416/16 o celkové výměře cca 145 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví 

, , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, 

tj. celkem cca 31.900,00 Kč bez DPH, 
b)  část pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 83 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví manželů  

  a , , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, 

tj. celkem cca 18.260,00 Kč bez DPH, 
c)  část pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 58 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví  

  , , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, tj. celkem 

cca 12.760,00 Kč bez DPH, 
d)  pp. č. 416/22, 416/23, 416/24 o celkové výměře 111 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví 

, , , za cenu obvyklou  
  220,00 Kč/m2, tj. celkem 24.420,00 Kč bez DPH, 
e)  pp. č. 416/17 o celkové výměře 101 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví , 
  , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, tj. celkem 22.220,00 Kč 

bez DPH. 

 

Rada města rozhodla o výpůjčce: 

f) části pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 240 m2 v k. ú. Kvaslice pro manžele  a  
, , ,  

g)  části pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 260 m2 v k. ú. Kvaslice pro , 
, . 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 698/24 a 698/1 o celkové 
výměře cca 30 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí , 

. . ,  za cenu smluvní (dle ZP obvyklou) 550,00 Kč/m2, tj. 

celkem cca 16.500,00 Kč bez DPH. 
 

4. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 3209/27 o výměře 1 148 m2 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví . , ,  –  do majetku města za 
cenu dle znaleckého posudku cca 194,60 Kč/m2, tj. celkem 223.380,00 Kč bez DPH. 

 

5. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků dle GP – pp. č. 734/29 a 735/3 
vše k. ú. Točník u Klatov o celkové výměře 2 649 m2 z vlastnictví ČR – Státního pozemkového 
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města.  

 

6. a) Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 27.03.2018 a zamítnout dar pozemků 
 zastavěných stavbami veřejného charakteru u domu č. 9 v rámci stavby „96 bj. Plánické 
 předměstí Klatovy – IV. etapa“ do majetku města z důvodu porušení podmínek SoBD. 
 

 b) Rada města revokovala část URM z 06.03.2018 a rozhodla o zamítnutí daru staveb 
 veřejného charakteru do majetku města vybudovaných u domu č. 9 v rámci akce: „96 bj. 
 Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“, z důvodu porušení podmínek SoBD. 
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7. Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků pp. č. 44/2, 44/4, 45/4, 266, 647 vše v k. ú. Sobětice 
u Klatov o celkové výměře 2 625 m2 pro Sbor dobrovolných hasičů Sobětice, na dobu 
neurčitou. 

 

8. Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu části pp. č. 1927/37 o výměře cca 2 500 m2 v k. 

ú. Klatovy , , .  do 31.08.2022 pro účely udržování a 
zřízení patovacího greenu za nájemné ve výši 3.500 Kč/ha/rok, tj. 875 Kč/rok. Úkon bude 
zajištěn dodatkem č. 1 k uzavřené nájemní smlouvě. 

 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, Luby, pp. č. 98/14 - NN“ na obecních pp. č. 98/10, 98/22 a 812/3 vše v k. ú. Luby 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 288/13 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Štěpánovice – U prodejny svítidel, 
prodloužení vodovodu“. 
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 685.458,68 Kč bez 
DPH, 829.405,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 289/13 

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 „Oprava sprch a sociálního zařízení 
v šatnách na zimním stadionu v Klatovech“ formou 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 
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 Mgr. Radka Šustrová       

 Ing. Jiří Kučera 

 Ing. Pavel Kaňák          

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 07.07.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
Bod č. 290/13 

1. Rada města  doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2020 akci 
„Odvodnění MK směr Sekrýt v obci Štěpánovice vč. následné opravy povrchu komunikace“ 

v částce 1,5 mil. Kč jako příděl do Vodohospodářského fondu 2020.   
2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

města na akci „Výměna vodovodu + odvodnění MK směr Sekrýt v obci Štěpánovice“ a 
rozhodla o uzavření SoD na tuto akci s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. za cenu 
2 261 812,20 Kč bez DPH. 

3. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 291/13 

1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/20/2020/Ko z 

13.03.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Klatovy na  akci „Klatovy- ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice odpadních vod“. 

      Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů. 
 

2.  Rada města ukládá ORM uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 292/13 

Rada města doporučila ZM schválit uzavření koncesní smlouvy  „Provozování vodohospodářské 
infrastruktury města Klatovy“ dle nabídky vybraného dodavatele, společnosti Šumavské vodovody 
a kanalizace, a. s., Kodinova 672, 339 01 Klatovy, IČ 25232100; k uzavření koncesní smlouvy bylo 
vydáno souhlasné předchozí stanovisko dle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s tím, že závazky vyplývající ze smlouvy nebudou mít negativní vliv na rozpočetové 
hospodaření města Klatovy. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                   pí Mgr. R. Šustrová  
Bod č. 293/13 

Rada města uložila vedení města jednat se společností GasNet, s.r.o. o prodeji plynovodů ve 

vlastnictví města. 

  Zodpovídá: vedení města 

 

Bod č. 294/13 

1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Stabilizace a obnovy venkova 2020 (PSOV)“ k projektu s názvem „Dětské hřiště 
Čínov“. 

 

2. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 350.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“. 
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3. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 320.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše“. 

 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 120.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 

„Klatovy, Václavská ul., měšťanský dům“. 
 

5. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 51.282,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ 
k projektu s názvem „Věcné vybavení pro JSDHO Sobětice, Dehtín, Tupadly, Habartice, 
Točník, Štěpánovice, Střeziměř.  

Rada města Klatov vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti pro JSDHO Otín. 
 

6. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 1.250.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 
2020“ k projektu s názvem „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa“. 

 

7.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 600.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 

programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ 

k projektu s názvem „Oprava sprch a sociálního zařízení v šatnách na zimním stadionu 
v Klatovech“. 

 

8. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 235.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 

programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ k projektu 

s názvem „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, Klatovy“. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 295/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 08.06.2020. 

 

Bod č. 296/13 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města 

 pro rok 2020. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových 

 organizací města pro rok 2020. 
 

2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací  
 města pro rok 2020, a to: 

 a) objem prostředků na platy pro rok 2020 

 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 297/13 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2020. 
2. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí následujícím subjektům: 

a) LTK Klatovy z. s. na stavbu tenisového dvorce s umělým povrchem ve výši 400.000 Kč, 

b) SK Klatovy Volejbal, z.s. v rámci Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže 
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ pro I. pololetí 2020 ve výši 74.704 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 298/13 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného zasedání  finanční komise a finančního 
výboru z 15.06.2020. 

 

Bod č. 299/13 

Rada města schválila: 
a) přijetí dotace ve výši 40.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Mezinárodní festival komorní 

hudby Klatovy 2020“, 

b) přijetí dotace ve výši 20.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Stánek informačního centra v 
Klatovech“. 

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 300/13 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 Klatovy. 
2. Rada města schválila Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za 

rok 2019. 

3. Rada města schválila Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech 

pro rok 2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 301/13 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020  
o nočním klidu.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 302/13 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisko Klatovy, p.o. podání žádosti a případné 
přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a 
mládeže v roce 2020“. 
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 303/13 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 5/20 z 02.06.2020 a přijala následující 
závěry: 
k bodu 4. 1.  vzala na vědomí ukončení nájmu p. , ,   

  b.č. 15 k 31. 7. 2020, 

k bodu 5. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, 
 Vrbova 53/IV s pí  a p. , bytem  
 ,  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 6. 1.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Klatovy, Podhůrecká 
 832/III s p. , bytem , , na dobu 
 neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
 40.000 Kč, 

k bodu 6. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 614 na adrese Klatovy, Podhůrecká 
 832/III s pí , bytem , , na dobu neurčitou, 
 pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 

  k bodu 7. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8, Klatovy, Zahradní 
 743/III s pí , trvale bytem , , tč.  
 ,  na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 7. 2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 9, Klatovy, Zahradní 
  743/III s pí , trvale bytem , , tč.   
  ,  na dobu určitou 3 měsíce, 
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k bodu 7. 3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 19, Klatovy,  
  Zahradní 743/III, s pí , trvale bytem . , , na 

  dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 7. 4.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 31, Klatovy,  
  Zahradní 743/III, s pí , trvale bytem , 
  na dobu určitou 3 měsíce,  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 304/13 

1. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 31 na adrese 
Klatovy, Václavská 122/I, jehož nájemcem je p. Jaroslav Volanský, , na dobu 
určitou do 31.12.2020. 

 

2. Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek a doporučila ZM 
schválit prodej: 

a) bytové jednotky č.  669/16, U Pošty 669/III, Klatovy, 

b) bytové jednotky č. 484/20, Prusíkova 484/III, Klatovy. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 305/13 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Plná moc mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

a JUDr. Danielem Volopichem, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Plzeň. 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 – přeložka Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 596. 
 

Smlouva č. ORM/31/2020/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou  
Ing. Jindřiškou Kurcovou, jednatelkou společnosti (žadatel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofot r. 2019 – poř. č. 597. 
 

Smlouva č. ORM/32/2020/K1 o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Technickými službami města Klatov, příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Peterem Pošefkou, ředitelem organizace (žadatel).  
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofot r. 2019 – poř. č. 598. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1003992003 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Praha, zastoupený Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj. 
Předmět smlouvy: parc. č. 2593 v k.ú. Klatovy a 133/11  k.ú. Luby – poř. č. 599.  
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(nájemce) a , ,  a , ,  

(pronajímatel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 148/3 a 148/4 v k.ú. Klatovy – poř. č. 600. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č.VB 156/2020/33100/Kt  mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  

, , .  
, , , ,  (povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: stavba „Silnice I/27 – přeložka Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 601. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou Václavem 
Kutilem, předsedou představenstva (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 602. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pronajímatel) a společností Klatovské reality s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Lubošem 
Malátem (nájemce). 
Předmět smlouvy: část p. č. 3405/12 – poř. č. 603. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(kupující) a C SYSTEM CZ a.s., zastoupenou členem představenstva Ing. Michalem Kulíkem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: nákup počítačové techniky – poř. č. 604. 
 

Bod č. 306/13 

Rada města schválila dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložený 
návrh odměn ředitelům ZŠ a MŠ a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech informovat jednotlivé 
ředitele. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 307/13 

Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací MěÚ Klatovy dle předloženého návrhu.  
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 308/13  

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., Odpadové 
hospodářství města Klatov, s.r.o. a Správa nemovitostí města Klatovy, s.r.o., schválila odměny 
ředitelům organizací. 
 

Bod č. 309/13 

Rada města schválila předložený program zasedání zastupitelstva města konané 30.06.2020. 
 

 

Bod č.  310/13 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 311/14 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 312/14 

1. Rada města schválila předložený návrh Dílčí územní studie – umístění technické a dopravní 
infrastruktury – retenční nádrže a parkovacích míst v ulici Karafiátová a uložila ORM zajistit 

vložení této územní studie do evidence územně plánovací činnosti OVÚP. 

 

2. Rada města rozhodla o revokaci části URM z 03.03.2020 ve věci prodeje a výkupu 
mikrotrubiček a schválila: 

 a) výkup trubky HDPE 40 mm v pp. č. 1335/13, 1335/20, 3505/4, 961/5, 961/4, 4003/1, 
 4004/1, 4004/2 v k. ú. Klatovy (revokace) a 2 mikrotrubiček v pp. č. 3407/13, 3407/10, 
 3407/14, 3407/24, 242, 3407/25, 3443/1, 2024/1, 2024/5, 6545, 2045/11, 4159/11, 217, 

 4159/9, 4052/1, 4052/4, 3407/11, 3407/4 v k. ú. Klatovy od společnosti T- Mobile Czech 

 Republic a. s., ,  do majetku města za celkovou kupní cenu  
  10.000,00 Kč bez DPH. 

  

 b) prodej obecní 1 mikrotrubičky v pp. č. 1909/3, 3408/1, 3554/1, 3700/2, 3700/19, 3700/20, 

 4048/3, 4236 v k. ú. Klatovy (revokace) a 2 mikrotrubiček v pp. č. 2025/5, 2025/14, 
 2045/15, 3557/27, 3557/29, 3557/30, 3557/50, 4159/10, 4159/11, 4159/14, 4159/15, 

 2045/11, 2025/4, 4159/12, 1909/3 v k. ú. Klatovy společnosti T-Mobile Czech Republic  

  a. s., ,  za celkovou kupní cenu 10.000,00 Kč bez DPH. 

 

3. Rada města rozhodla o revokaci URM z 26.05.2020 ve věci pachtu části pozemků pp. č. 3658/1 

v k. ú. Klatovy o výměře 901 m2 za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, tj. celkem  

 315,34 Kč/rok + inflace Měcholupské zemědělské a. s., , 339 01 Klatovy 

 a části pp. č. 204/46, pp. č. 204/52 v k. ú. Tupadly u Klatov, pp. č. 1163 a 1202/10 v k. ú. Kal 
 u Klatov o celkové výměře 2.108 m2  za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, tj. celkem 1.017,80 

Kč/rok + inflace Zemědělskému družstvu Koryta, ,  

 a rozhodla o pachtu části pozemku pp. č. 3658/1 v k. ú. Klatovy, části pp. č. 204/46, pp.  
 č. 204/52 v k. ú. Tupadly u Klatov, pp. č. 1163 a 1202/10 v k. ú. Kal u Klatov o celkové 

výměře 3 809 m2 za cenu 4.250,00 Kč/ha/rok + inflace, tj. celkem 1.618,83,00 Kč/rok + inflace 
pro AgroKol s. r. o., zastoupenou jednatelem Josefem Kadlecem, Tyršova 33, 345 43 Koloveč. 

 

4. Rada města  rozhodla o výpůjčce pozemků pp. č. 698, 700, 702 vše v k. ú. Střeziměř o celkové 
výměře 4 954 m2 pro osadní výbor/Sbor dobrovolných hasičů Střeziměř, na dobu neurčitou, za 
údržbu. 

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
kabelu NN do obecních pp. č. 3454/2, 3457/2, 3459 v k. ú. Klatovy pro připojení zahrad u 
PeCu, a. s., s podmínkami HO. 

 

USNESENÍ č. 14 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 7. července 2020 
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6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Vícenice KT, samoty NN – IE12-0007908“ v obecních pp. č. 300, 299, 315/2, 19/1, 2/2 v k. ú. 
Vícenice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„ IV-12-0015766, Klatovy, Luby, parc. č. 145/4-NN – změna trasy“ na obecních pp. č. 134/11 
a 834/4 vše v k. ú. Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

8. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 izolaci domu čp. 360/III a rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky na obecní pp. č. 
 217 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

  Rada města preferovala sjednocení akce se stavebními pracemi v r. 2022 a uložila ORM 
 opětovně projednat realizaci akce s žadateli a o výsledku informovat RM. 

    

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
 ELEKTRO KT GROUP s. r. o., ,  a souhlasila se zásahem do 
 chráněné komunikace v rozsahu cca 40 m2 v obecní pp. č. 217 v k. ú. Klatovy – asfaltového 
 chodníku v Masarykově ulici z důvodu provedení izolace domu čp. 360/III proti vlhkosti a 
 rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky dle předložené dokumentace, s podmínkami 
 HO. 

 

9. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 3197/94 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu pro akci 
„STL plynovod Klatovy, Horažďovické předměstí – plynovod pro 17 RD“ v rozsahu 214 bm 

plynovodu.  

 

10. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 812/3, 98/22, 98/10 
v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, Luby, parc. č. 98/14 - 

NN“ v rozsahu cca 68 bm zemního vedení NN. 
 

11. a) Rada města rozhodla o ukončení platnosti pachtovní smlouvy na pp. č. 147/20 v k. ú. 
 Drslavice u Tupadel o celkové výměře 470 m2, uzavřené mezi městem Klatovy a  
 , , , dohodou k 31.12.2020. 

 b) Rada města rozhodla o ukončení platnosti nájemní smlouvy na pp. č. 147/21 v k. ú. 
 Drslavice u Tupadel o celkové výměře 506 m2, uzavřené mezi městem Klatovy a  
 , , , dohodou k 31.12.2020.   

          

12. a) Rada města rozhodla o uložení HDPE chráničky v rozsahu cca 425 bm pro akci 

 „Základnová stanice spol. Vodafone Czech Republic a.s. na pp. č. 3044/1“ v pp. č. 
 3044/1, v pp. č. 3044/1,3047/8, 3653/1, 3653/2 v k. ú. Klatovy. 

 b) Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve 
 prospěch firmy Vodafone Czech Republic a.s. v pozemcích pp. č. 3044/1, 3047/8, 
 3653/1, 3653/2, v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup 
 k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav HDPE chráničky pro instalaci 
 optického kabelu pro akci „Základnová stanice spol. Vodafone Czech Republic a.s. na 
 pp. č. 3044/1“ v rozsahu cca 425 bm HDPE chráničky.  

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 313/14 

a) Rada města schválila Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej částí obecních pp. č. 1386/1, 

1386/7, 1397/2, 1408/1, 1410/7, 3538/2 a stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca   
3209 m2, uzavíranou mezi městem Klatovy jako budoucím prodávajícím a společností STAFIN 
Klatovy Cibulkova, s. r. o., ,  jako budoucím kupujícím za účelem 
výstavby dvou bytových domů a parkovacího domu dle schválené zastavovací studie. 

   

b)  Rada města uložila SNK s.r.o. zajistit ukončení platnosti všech nájemních smluv  
 a bezesmluvního užívání prostor „tescobaráku“, areálu bývalého olejového hospodářství  
 a výměníkové stanice s termínem do 31.12.2020. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 314/14 

Rada města byla seznámena s využitím možné zástavby obecního pp. č. 3179/19 v k. ú. Klatovy  
u areálu BMX a uložila ORM předložit ucelené informace komisi pro územní rozvoj, urbanismus  
a RMPZ v září 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 315/14 

Rada města schválila  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na akci  
„T-Mobile – 2. etapa – část 2021-2024“, uzavíranou mezi městem Klatovy jako budoucím povinným 

a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.   

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 316/14 

1. Rada města vzala na vědomí informace o návrhu náhradního parkování a regulace parkování 
v ulicích v sídlišti Pod Hůrkou v rámci akce „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7 – 

Podhůrecká ulice“. 

2.  Rada města uložila ORM zajistit provizorní plochu pro parkování v místě stávajícího hřiště u 
tescobaráku a zajistit zákaz parkování mimo stávající vyhrazená parkovací místa v Nerudově 
ulici. 

3. Rada města uložila HO a ORM informovat obyvatele o možnosti náhradního parkování. 
         Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

                 p. F. Kocfelda 

Bod č. 317/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava sprch a sociálního zařízení v 
šatnách 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., , 

, . 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.127.751,71 Kč 
bez DPH, 2.574.580,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 318/14 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stezka pro chodce a 
cyklisty Klatovy – Beňovy“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Důvodem zrušení je, že 
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele.  

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení nového zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stezka 
pro chodce a cyklisty Klatovy – Beňovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na 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 za předmět 
plnění. 

 

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

5.  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. 

     

6.  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       

 Petr Kodeš 

 František Kocfelda           

 a uložila jejím členům zúčastnit se jejího zasedání v předpokládaném termínu 27.07.2020 od 
9:00 h v kanceláři vedoucí ORM. 

 

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 27.07.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 319/14 

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 „Parkoviště – Sídliště U Pošty, 
Klatovy“ formou 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. 
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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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 František Kocfelda          

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 18.08.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 320/14 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města Klatov a rozhodla o 
přidělení VZMR na akci „Klavír August Förest 215 do prostor refektáře“ fyzické osobě –  

 Bc. Michal Voves, ,  – , .  
 

2.  Rada města uložila ORM objednat u vybrané osoby dodávku klavíru za cenu 1.310.000,00 Kč 
vč. DPH.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 321/14 

1.  Rada města rozhodla, že pozemek v lokalitě Větrovna bude prodán elektronickou aukcí, která 
proběhne mezi zájemci vybranými na základě architektonicko-developerské soutěže dle 

  městem schváleného zadání.  
 

2. Rada města schválila členy pracovní skupiny pro vytvoření všech dokumentů soutěže na 
zástavbu lokality Větrovna, kterými jsou Ing. Václav Chroust, Ing. Arch. Eva Kováříková,  

 Ing. Daniela Pleskotová, Ing. Karel Vítovec, Mgr. Radka Šustrová a Ing. Pavel Boublík. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 322/14 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 29.06.2020. 

 

Bod č. 323/14 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby mimo režim zákona č. 134ú2016 Sb., formou otevřené výzvy na akci „Úvěr pro 
město Klatovy“ vyhlášené 12.06.2020. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 
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2. Rada města rozhodla o zahájení nového zadávacího řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Úvěr pro město Klatovy“ 
formou zveřejnění na profilu zadavatele, na 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 vyjádřené 
jako hodnota přirážky (marže) účastníka zadávacího řízení v procentním vyjádření na 
ročním základě (per annum), která bude zadavateli účtována jako část úroku za poskytnutí 
úvěru nad referenční sazbu 1 M PRIBOR. 

 

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

5. 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.  

 

6. Rada města jmenovala komisi pro posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
členové: 

Ing. Václav Chroust 
Ing. Martin Kříž 

Petr Fiala 

Ing. Jiří Pohanka 

Mgr. Jaromír Veselý 

Bc. Vlasta Komaňská 

Ing. Daniela Pleskotová 

Mgr. Radka Šustrová 

Ing. Hana Chalupová 

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

7. Rada města uložila ORM předložit RM v 09/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky.  

 

8. Rada města uložila místostarostovi Ing. Chroustovi a ORM zajistiti realizaci e-aukce.  

 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 324/14 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport a schválila:  
a) TJ Sokol Klatovy, poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15.750 Kč na dopravu 

závodníků Šachklubu Sokol Klatovy, 
b) Václav Kosnar, poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.500 Kč na organizování závodů 

horských kol pro děti a mládež, 
c) TJ Jezdecký klub, Klatovy – Luby, poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15.000 Kč na 

pořádání jezdeckých závodů,  
d) Klub stolního tenisu Klatovy, poskytnutí mimořádné dotace ve výši 35.000 Kč na 

zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 325/14 

Rada města schválila čerpání rezervního fondu Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 ve 
výši 192.520 Kč bez DPH na financování opravy fasády 194/I dle nabídky Štuko ARS s.r.o. 

        Zodpovídá: Mgr. K. Denk 

Bod č. 326/14 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for 
Women v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 19.700 Kč za účelem financování školních obědů 
třech žáků Základní školy Klatovy, Tolstého 765 v období od 01.09. 2020 do 30.06.2021. 
 Zodpovídá:  Mgr. V. Šklebený 

 

Bod č. 327/14 

Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku výchovné 
péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2020 ve výši 5.000 Kč 
na aktivity zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru SVZ. 

        Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 328/14 

1. Rada města vzala na vědomí odvolání členů Komise pro sociálně-právní ochranu dětí  
Mgr. Jaroslava Jánského, MUDr. Miloše Chrousta, Mgr. Ireny Stahlové a MUDr. Libuše 
Barochové k 31.07.2020.  
 

2. Rada města vzala na vědomí jmenování členů Komise pro sociálně-právní ochranu dětí  
 s účinností od 01.08.2020 ve složení:  
 předsedkyně - Mgr. Radka Šustrová  
 místopředseda - Mgr. Josef Moravec  

 tajemnice - Mgr. Klára Voráčková  
členové - MUDr. Michal Janek, MUDr. František Musil, p. Luboš Hošek, MUDr. Irena 

Bijedičová, Mgr. Jana Jandová, Mgr. Jana Bufková, Mgr. Hana Kusáková, 
Mgr. Michaela Dryjová, Bc. Daniel Paška, Dis., Bc. Michaela Kanická,  

 Mgr. Erika Bošková, Mgr. Veronika Kochman Stahlová. 
       Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 329/14 

1. Rada města schválila uzavření dohody o partnerství na projektu “Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“.  

 

2.  Rada města schválila složení řídící skupiny v projektu “Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“.  

 Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 330/14 

1. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 31 na adrese 
Palackého 125/II, Klatovy s nájemcem p. , .  

, , na dobu neurčitou.  
 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na část nebytového prostoru na adrese 

Klatovy čp. 59/I – vinárna pod Černou věží s nájemcem p. ,  
 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová  
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Bod č. 331/14 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí věcného daru pro 
Domov pro seniory v Újezdci.  
Tímto věcným darem jsou 2 mechanické vozíky v celkové hodnotě 17 100 Kč včetně DPH pro 
potřeby uživatelů Domova pro seniory v Újezdci.  
Dárce: Obec Mochtín, , . 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 332/14 

1. Rada města schválila použití finančních prostředků IF TSMK na rekonstrukci slaboproudých 
rozvodů a optických rozvodů na KPB v max. výši  250.000 Kč.  

 

2. Rada města schválila použití finančních prostředků IF TSMK na nákup sekačky pro pracoviště 
letní lázně v max. výši 600.000 Kč.  

        Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 333/14 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  

Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Hradišťan & Jiří Pavlica, společný zástupce Milan Malina 
(dodavatel). 

Předmět smlouvy: hudební vystoupení – Dny evropského dědictví – poř. č. 605.  
 

Smlouva o zajištění realizace uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společnost Burda Art s.r.o. Olomouc, zastoupena 
jednatelem Mgr. Davidem Burdou (dodavatel). 

Předmět smlouvy: zajištění ozvučení a doprava – Dny evropského dědictví – poř. č. 606. 
 

Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Česká republika – Ministerstvem vnitra, zastoupené  
Mgr. Lenkou Přibovou (zadavatel). 
Předmět smlouvy: nákup operačních systémů zn. VM Ware – poř. č. 607. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou 

JH projekt s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, parc. č. 263/22 – NN“ – poř. č. 608. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou 
JH projekt s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
Předmět smlouvy: akce č. IE-12-0007455/VB/001 – poř. č. 609. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou 

JH projekt s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
Předmět smlouvy: akce č. IZ-12-0000302/VB/001 – poř. č. 610. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností Grid 
Services, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný) a Karlem 
Šnourem, ,  a Jitkou Šnourovou, , 
Klatovy (investor).   

Předmět smlouvy: „STL plynovod Klatovy, Horažďovické předměstí – plynovod pro 17 RD, stavba 

č. 00043766“ – poř. č. 611. 
 

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., zastoupenou firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím 
Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Luby, parc. č. 98/14 – NN“ – poř. č. 612. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: klatovská pouť - stánkový prodej – poř. č. 613.  
 

Smlouva o provedení hudební produkce č. 20200927 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou Milana Broučka v zastoupení 
Vojtěcha Masnice (umělec). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení na nám. Míru – poř. č. 614. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Klatovskou dopravní společností, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Janou 
Formanovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: reklamní plocha na autobusech – poř. č. 615. 
 

Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem. 
Předmět smlouvy: akce I/22 Klatovy, Domažlická ul.“ – poř. č. 616. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pronajímatel) a společností VS-SEGA s.r.o., , , zastoupenou jednatelem 
Vladimírem Rejhonem (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 66 v k.ú. Klatovy – poř. č. 617.  
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 1553/23 k.ú. Klatovy – poř. č. 618. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a , , Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 755/12 k.ú. Luby – poř. č. 619. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a ,  (vypůjčitel). 

Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Luby (pod pilou) - poř. č. 620. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Atregia s.r.o. 
Šebrov – Kateřina, zastoupenou Ing. Martinou Vokřálovou a Ing. Yvonou Lacinovou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II. Smlouvy o dílo – poř. č. 621. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/17/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností M.C.TRITON, 
spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Luďkem Pfeiferem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II. Smlouvy o dílo – poř. č. 622. 
 

Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a společností KPMG Česká republika, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem 
Bučíkem a Ing. Josefe Josefem Řeháčkem, manager (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II. Smlouvy o dílo – poř. č. 623.  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/14/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Projekce dopravní 
Filip + fakulta dopravní – generel dopravy, zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Filipem 

(zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II. Smlouvy o dílo – poř. č. 624. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/15/2020/Pl z 27.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER L s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Langerem (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II. Smlouvy o dílo – poř. č. 625.  
 

Dodatek č. 4 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou 
(zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 5.1. Smlouvy – poř. č. 626. 
 

Dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou 
(zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 3.3.2. smlouvy – poř. č. 627. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2020/Če z 18.05.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice a.s. 
Klatovy, zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 628. 
 

Bod č. 334/14 

1. Rada města vzala na vědomí: 
a) Tarif a tarifní zásady IDPK – základní jízdenky, zleněné jízdenky, bezplatná přeprava a 

předplatné jízdenky základní, zlevněné a zvýhodněné, 
b) seznam zastávek veřejné dopravy, které se nacházejí na území tarifní zóny 084 Klatovy. 

2. Rada města souhlasila s uznáváním jízdenek vydaných dle Tarifu a tarifních zásad na 
spojích linek MHD Klatovy. 

3. Rada města zrušila k 31.08.2020 Tarif MHD Klatovy platný od 01.07.2020. 
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4. Rada měst schválila Tarif MHD Klatovy (základní jízdenka, zlevněná jízdenek a bezplatná 
přeprava) s platností od 01.09.2020. 

5. Rada města uložila vedoucímu HO zajistit: 
a) podání žádosti o zařazení dopravce Klatovská dopravní společnost s. r. o. do IDPK od 

01.09.2020, 

b) uznávání jízdenek vydaných dle Tarifu a tarifních zásad IDPK ve spojích linek MHD 
Klatovy od 01.09.2020, 

c) zveřejnění Tarifu MHD a tarifních zásad IDPK na webu města Klatovy, 

d) zveřejnění základních informací o Tarifu MHD, Tarifu a tarifních zásad IDPK 
v srpnovém čísle Klatovského zpravodaje, 

e) zveřejnění výpisu základních informací z Tarifu MHD, Tarifu a tarifních zásad IDPK 
ve vozidlech MHD Klatovy. 

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 335/14 

Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní 
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2020 ve výši 738.474 Kč. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 336/14 

1. Rada města souhlasila se zahájením poskytování nové sociální služby v rámci stávajících 
kapacit Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. od 01.01.2021: 

 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace – domovy se zvláštním 
režimem – okamžitá kapacita 41 lůžek. 

  

2. Rada města souhlasila se snížením kapacity v rámci stávajících kapacit Městského ústavu 
sociálních služeb Klatovy, p. o. od 01.01.2021: 

 Sociální služby azylové domy – sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy – zrušením 
3 lůžek v rozvojové síti sociálních služeb Plzeňského kraje.   

         Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 337/14 

Rada města schválila společnosti Film Servis Plzeň s.r.o. mimořádnou dotaci ve výši 15.000 Kč 
na podporu projektu „Filmové hrady a zámky“ a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže 
uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová   
Bod č.  338/14 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 
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Bod č. 339/15 

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 „Stezka pro chodce 
a cyklisty Klatovy – Beňovy“. 

 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 7.634.695,37 Kč bez 
DPH, 9.237.981,40 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 340/15 

1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení VYSSPA Sports 
Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638, odstoupením ze zadávacího řízení 
a neposkytnutím součinnosti k uzavření smlouvy z kapacitních důvodů podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“.  

 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Revitalizace 
parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako 2. v pořadí – Lesní 
stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.850.000,00 Kč 
bez DPH, 8.288.500,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 341/15 

Rada města neschválila kupní cenu ve výši 219.000 Kč za pozemek č. 883/3 v k. ú. Dehtín, 
navrženou ze strany Správy železnic, státní organizace, Praha a pověřila starostu města požádat o 
snížení prodejní ceny o náklady s prodejem spojenými.  
 Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 

Bod č. 342/15 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)   
a , ,  (nájemce).  

USNESENÍ č. 15 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 27. července 2020 
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Předmět smlouvy: pronájem nebytových prostor v čp. 59/I, Klatovy. 
 

 

 

Bod č.  343/15 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

        

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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Bod č. 344/16 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 345/16 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí pp. č. 23/3, 723/41, 723/51, 983/49,  (dle GP 

pp. č. 23/6, 723/54, 723/55, 723/56, 983/66) o celkové výměře 359 m2 v k. ú. Dehtín do 

vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň za cenu 
obvyklou u pp. č. 983/66 148,98 Kč/m2, u ostatních pozemků 100,00 Kč/m2, tj. celkem 

36.733,00 Kč bez DPH. 
 

2. Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 23.09.2019 a schválit výkup pozemku pp. č. 
883/3 v k. ú. Dehtín o výměře 322 m2 od Správy železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha za 
cenu smluvní 205.000,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit dar části pp. č. 3439/1 (tj. pp. č. 3739/9, 3439/7, 3439/11, 
3439/12, 3439/13, 3439/14, 3439/10, 3439/15, 3439/16, 3439/17, 3439/18, 3439/19, 3439/8 o 

celkové výměře 1 942  m2) v k. ú. Klatovy dle geometrického plánu č. 6847-2262/2019 a části 
pp. č. 3439/1 (tj. pp. č. 3439/21 o výměře 566 m2 dle geometrického plánu č. 6858-2040/2020) 

v k. ú. Klatovy do majetku města od Plzeňského kraje, ve správě SÚSPK. 
 

4. Rada města doporučila ZM schválit dar částí pp. č. 97/4, 185/1, 3405/6, 3405/12 a 3405/38( (tj. 
pp. č. 185/6, 3405/111, 3405/110, 3405/113, 97/96 v celkové výměře 45 m2 dle geometrického 
plánu č. 6847-2262/2019) v k. ú. Klatovy z majetku města Klatovy do majetku Plzeňského 
kraje a správy SÚSPK.  

 

5. Rada města uložila ORM  předložit stanovisko architektky města k rozšíření prodejního stánku 
vč. sociálního zařízení na  pozemku pp. č. 3792/94 v k. ú. Klatovy.  

 

6. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecního pozemku pp. č. 137/3 v k. ú. Kříštín o výměře 
cca 36 m2  na dobu neurčitou pro zřízení vjezdu na 
pp. č. 140 v k. ú. Křištín dle předložené situace. 

 

7. Rada města vydala předběžné stanovisko společnosti Lubská zemědělská a. s., Na Šíji 257, 
Luby, 339 01 Klatovy k využití nemovitostí v lokalitě „Nová Čertovka“ dle ÚP města tak, že 
souhlasila s budoucím využitím hospodářské části k chovu a výkrmu kuřat a obytné části 
k bydlení pro zaměstnance firmy. 

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce na izolaci domu čp. 360/III a rekonstrukci vodovodní a 
kanalizační přípojky na obecní pp. č. 217 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO dle požadavku podílového spoluvlastníka nemovitostí – ELEKTRO KT 

GROUP s. r. o., Mlýnská 60/2, Praha – Bubeneč v době od 01.09.2020 do 30.09.2020. 

 

 

USNESENÍ č. 16 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 18. srpna 2020 
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9. Rada města souhlasila s návrhem přístavby Obchodního centra Škodovka v Klatovech na 

pozemcích pp. č.  3454/6, 4000/13 a 4220 v k. ú. Klatovy, v souladu s územní studií ÚS.6 – jih 

Klatovy a platným ÚP Klatov. 
 

10. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 3179/187 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, K Čínovu, parc. č. 3179/128“  v rozsahu 29 bm zemního vedení NN. 

 

11. 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 bez DPH pro akce: 

 1) k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Rybníčky, Pražská - NN“ 

  pp. č. 97/19, 3403/17, 3403/18, 3405/1, 3405/12, 3405/15 ve vlastnictví města Klatovy pro 
 umístění cca 160 bm zemního vedení NN. 

 2)  k. ú. Klatovy –„ Čínov, KT, parc. č. 3106/25 - NN“ 

  pp. č. 3106/50 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 4 bm zemního vedení NN. 
 3)  k. ú. Klatovy –„ Čínov, KT, parc. č. 3106/35 - NN“ 

  pp. č. 3106/49 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 4 bm zemního vedení NN v 

 souběhu. 

 4)  k. ú. Štěpánovice u Klatov –„Štěpánovice, KT, parc. č. 93 - kNN“ 

  pp. č. 128/2, 128/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 36 bm zemního vedení NN 
 a 2x přípojkové skříně v pilíři. 

 

12. 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. 185/1, 3405/12 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Rybníčky, rekonstrukce NTL 
plynovodu a přípojek“ v rozsahu cca 244 bm plynovodu přeloženého do nové trasy a cca 49 bm 
plynovodu ve stávající trase. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

 

Bod č. 346/16 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če 
z 12.06.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci 

„Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“. 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. 347/16 

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 „Oprava rozvodů vody a 
kanalizace – umývárny a WC – pavilon „C“ MŠ Studentská“ formou písemné výzvy vybraným 
dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 
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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 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 přepokládaném termínu 07.09.2020 v 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      

 Ing. Jiří Kučera 

 Mgr. Jitka Luňáková      

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 9/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 348/16 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Parkoviště – sídliště U Pošty, Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 
340 22 Nýrsko, IČ: 64834042. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.600.000,00 Kč 
bez DPH, 3.146.000,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

 

 

Bod č. 349/16 

Rada města vzala na vědomí informace o přidělení nadačního příspěvku z Nadačního fondu 
zdravého životního stylu na akci „Fitpark – cyklostezka Klatovy-Luby“ a o realizaci akce. 
 

 

Bod č. 350/16 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 22.06.2020. 
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Bod č. 351/16 

1. Rada města schválila návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček z fondu 

rozvoje bydlení – 9. kolo. 

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

3. Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi. Garantem za přípravu materiálů, 
shromáždění podkladů a svolání komise je Ing. Hana Chalupová a František Kocfelda. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 352/16 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci podání 
žádosti o poskytnutí individuální dotace na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve 

věku 3 – 10 let v době nouzového stavu, přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením  
§ 27 odst. 7 a § 28 zákona č.250/2000 Sb. 

       Zodpovídá: Mgr. J. Luňáková 

 

Bod č. 353/16 

Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, 
příspěvkové organizace na nákup zdvihacího zařízení pro manipulaci s imobilními klienty pro 
Domov pro seniory v Újezdci ve výši max. 150.000 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 354/16 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červen a červenec 2020. 

 

Bod č. 355/16 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Alenou 
Kleinerovou (nájemce). 
Předmět dohody: nebytový prostor v Cibulkově ul., Klatovy – poř. č. 630.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor Palackého 125, Klatovy – poř. č. 631. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor Balbínova ul. 59, Klatovy – poř. č. 632. 
 

Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů – Klatovy mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností POST 
BELLUM, o.p.s., zastoupenou ředitelkou plzeňské pobočky Paměti národa Ing. Markétou 
Čekanovou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: spolupráce na projektu „Příběhy našich sousedů – Klatovy - poř. č. 633. 
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Smlouva o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Markem Ztraceným (agentura). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v r. 2020 - poř. č. 634.  
 

Smlouva o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Markem Ztraceným (agentura). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v r. 2021 - poř. č. 635.  
 

Smlouva o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, 
elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností REMA Systém, a.s. Praha, zastoupenou Ing. Davidem 
Chytilem. 

Předmět smlouvy: zpětný odběr elektrozařízení - poř. č. 636.  
 

Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
příspěvkovou organizací Plzeň, zastoupenou generálním ředitelem Ing Miroslavem Doležalem 
(správce). 
Předmět smlouvy: osazení sloupu veřejného osvětlení - poř. č. 637.  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti 
územního obvodu města Klatovy veřejnými službami v přepravě cestujících“ mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Klatovskou dopravní 
společností, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Janou Formanovou (dopravce). 

Předmět dodatku: tarif platný od 01.09.2020 - poř. č. 638.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostkou Pavlínou 
Langmayerovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence - poř. č. 639. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Měčín, zastoupené starostou Stanislavem 
Skalou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence - poř. č. 640. 
 

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: služby sociální prevence - poř. č. 641. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., zastoupenou 
členem představenstva Ing. Petrem Beránkem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce “Wolkerova ulice – horkovodní přípojka čp. 411/II“ - poř. č. 642. 
 

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 ČEZ 
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Distribuce, a.s., zastoupená firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupená stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Činov, KT, parc. č. 3106/35 – NN“ - poř. č. 643.  
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., 
zastoupená jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce IE-12-0015483/SoBS VB/1 - poř. č. 644. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností JH 
projekt s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce č. IV-12-0014008/VB/6 - poř. č. 645. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená společností ENERGON Dobříš, s.r.o., zastoupená jednatelem 
společnosti Ing. Romanem Šrámkem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Rybníčky, Pražská – NN“ - poř. č. 646. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená Ing. Marcelem 
Herejkem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce  „Točník, KT, parc. č. 15/7 – NN“ - poř. č. 647. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupená společností Senergos, a.s., zastoupená Ing. Tomášem Prachařem 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Čínov, KT, parc. č. 3106/25 – NN“ - poř. č. 648. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena společností ENERGON Dobříš, s.r.o., zastoupená jednatelem 
společnosti Bc. Marií Antošovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Luby, parc. č. 145/4 – NN“ - poř. č. 649.  
 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p. o., 4/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a 
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech (půjčitel). 
Předmět smlouvy: užívání předmětů – poř. č. 650. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 02/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a  

 (půjčitel). 
Předmět smlouvy: užívání předmětů – poř. č. 651. 
 

Nájemní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a  (nájemce). 
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Předmět smlouvy: pp.č. 698/24 – poř. č. 652. 
 

Souhlasné prohlášení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem a Šumavskými vodovody a 
kanalizacemi a.s., zastoupené předsedou představenstva Václavem Kutilem. 
Předmět prohlášení: převod oprávnění věcného břemene ze společnosti ŠVAK, a.s. na město 
Klatovy – poř. č. 653. 
 

Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a  

(pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 147/20 – poř. č. 654. 
 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a  

Předmět dodatku:: změna čl. IV, bod 4.1.  „smlouvy“ – poř. č. 655. 
 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a FotbalPark Klatovy, z.s., zastoupený Petrem Pelnářem a Michalem 
Frousem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. „smlouvy“ – poř. č. 656. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 147/21 - 657. 

 

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. ORM/26/2020/Če z 12.06.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MgA. Marií Raškovou, Praha (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 1, 4.3. „smlouvy“ – poř. č. 658. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če z 12.06.2020 mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM 
s.r.o., Kocourov 36, Mochtín, zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 659. 
 

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a  (nájemce). 
Předmět smlouvy: změna čl. II., III., IV. „smlouvy“ – poř. č. 660. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (převodce) a Technickými službami města Klatov, 
zastoupené ředitelem Peterem Pošefkou (nabyvatel). 
Předmět smlouvy: dar z pozůstalosti.  
 

 

Bod č.  356/16 

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 s p.  na 
adrese Klatovy, Niederleho 272/III, na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.10.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 357/16 

Rada města schválila:  
a)  Václavě Jandečkové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na částečné  
 pokrytí nákladů s vydáním knihy s názvem „Operation Kamen and Jan Masaryk Case“, 
b)  Vodní záchranné službě ČČK Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15.000 Kč 

 na částečné pokrytí nákladů na reprezentaci ČR pro Karolínu Bezpalcovou a členy 
 spolku. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní 
smlouvu. 

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 358/16 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

        

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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Bod č. 359/17 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 360/17 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. se seznámila 
s obchodně – technickými nabídkami na Dodávku tepelné energie prostřednictvím kogenerační 
jednotky a uložila řediteli společnosti zabývat se připomínkami z diskuse.  

        Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek 

Bod č. 361/17 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí  
a) rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2020, 
b) zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 12.08.2020. 

 Zodpovídá: p. R. Koldinský 

Bod č. 362/17 

Rada města vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2020 a zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. z 26.08.2020. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.   

Bod č. 363/17 

Rada města vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2020 a zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. z 12.08.2020. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

Bod č. 364/17 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 260/1 a 602 o celkové výměře cca  
290 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov do vlastnictví , ,  za 
cenu obvyklou 200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 58.000,00 Kč bez DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 55/62 a 55/89 o celkové výměře 248 m2 v k. 

ú. Sobětice u Klatov do vlastnictví , ,  za 
cenu obvyklou 250,00 Kč/m2, tj. celkem 62.000,00 Kč bez DPH. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 76/1 o celkové výměře 2 491 m2 v k. ú. 
Sobětice u Klatov do vlastnictví , ,  za cenu obvyklou 
25,00 Kč/m2, tj. celkem 62.275,00 Kč bez DPH. 

  

4. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – části obecní pp. č. 967/6 o výměře cca 
85 m2 v k. ú. Klatovy za část pp. č. 968/61 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 

, . ,  s finančním doplatkem městu ve výši rozdílu 
cen dle ZP administrativních, tj. cca 84.710,00 Kč bez DPH. 

 

5. a) Rada města doporučila ZM upřesnit UZM z 27.03.2018 - revokovat UZM z 30.06.2020 a 

 schválit budoucí dar pozemků zastavěných stavbami veřejného charakteru u domu č. 9 a 10  

 v rámci „96 bj. Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“  do majetku města od Klatovské 
 stavební kanceláře s. r. o., bez pozemků zastavěných 10 soukromými parkovacími místy u 

USNESENÍ č. 17 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 1. září 2020 
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 domu č. 9. a bez části pp. č. 3179/128 v k. ú. Klatovy v budoucnu zastavěné 10 
 parkovacími místy u domu č. 10.  

 

b) Rada města upřesnila URM z 06.03.2018, potvrzené RM  23.06.2020 a schválila budoucí dar 
 staveb veřejného charakteru do majetku města vybudovaných u domu č. 9 a 10 v rámci 
 akce: „96 bj. Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“ v upřesněném stavu, tj. bez 10 
 parkovacích míst u domu č. 9 a bez budoucí stavby 10 parkovacích míst na části pp.  
 č. 3179/128 v k. ú. Klatovy.  

 

6. a) Rada města vyhověla námitce a  rozhodla o revokaci URM z 07.07.2020 ve věci pachtu části 
 pozemku pp. č. 3658/1 o celkové výměře 901 m2 v k. ú. Klatovy a potvrdila URM 

 z 26.05.2020, tj. rozhodla o pachtu předmětných pozemků za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + 
 inflace, tj. celkem 315,34 Kč/rok + inflace Měcholupské zemědělské a. s., Předslav 101,  

  339 01 Klatovy. 

 

 b) Rada města vyhověla námitce a rozhodla o  revokaci URM z 07.07.2020 ve věci pachtu pp. 
 č. 204/46 a pp. č. 204/52 o celkové výměře 1 714 m2 v k. ú. Tupadly u Klatov a pp. č. 
 1163 a 1202/10 o celkové výměře 1 194 m2 v k. ú. Kal u Klatov a potvrdila URM 

 z 26.05.2020, tj. rozhodla o pachtu předmětných pozemků  za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + 
 inflace, tj. celkem 1.017,80 Kč/rok + inflace Zemědělskému družstvu Koryta, Koryta 63, 
 339 01 Klatovy. 

 

7. a) Rada města souhlasila s rozšířením stávajícího vjezdu na obecní pp. č. 3197/31 v k. ú. 
 Klatovy – v Květné ulici pro vjezd k novému RD na pp. č. 3197/28 v k. ú. Klatovy dle 
 předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o daru stavebních úprav stávajícího vjezdu na pp. č. 3197/31 v k. ú. 
 Klatovy do majetku města od . , , . 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 365/17 

1.  Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z MMR ČR v rámci programu – 

Podpora obnovy místních komunikací na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7 

– Podhůrecká ulice“, vydaného formou Registrace akce a uložila ORM v termínu do 
30.09.2020 doložit poskytovateli dotace veškeré podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

  

2.  Rada města rozhodla o výpovědi Smlouvy o poskytnutí dotace se SFPI na regeneraci veřejných 
prostranství na sídlištích na území ČR, v okamžiku obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 

výši 11.311.628,00 Kč od MMR ČR.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 366/17 

Rada města vzala na vědomí zařazení žádosti o dotaci „Podzemní kontejnery Klatovy“ mezi 
náhradní projekty.  
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 367/17 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/21/2019/Kč 
z 01.11.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ŠAFINVEST, s.r.o. Písek na akci 
„Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765“. Předmětem dodatku je změna ceny 
díla.  

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 368/17 
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/06/2020/Kč 

z 27.01.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna 
ceny díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 369/17 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/31/2019/Kč 
z 31.01.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Plavecký 
bazén – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení  – II. a III. etapa “. Předmětem 
dodatku je změna ceny díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 370/17 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če 
z 04.11.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Snížení 
energetické náročnosti bytového domu č.p. 391-393/III, Klatovy“. Předmětem dodatku je 

změna seznamu poddodavatelů při provádění díla. 
 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 371/17 

Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV, na  

dobu neurčitou, spolku SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Klatovy, roční nájemné ve výši  
51.888 Kč.     
  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 372/17 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy, příspěvkové organizaci podání žádosti o dotaci v rámci 
mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl 
sociálním službám v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a 
krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19.  

 
2. Rada města schválila MěÚSS Klatovy, příspěvkové organizaci podání žádosti o dotaci v rámci 

dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský 
kraj“ pro rok 2021, souhlasila s přijetím případné dotace na svůj účet a jejím vypořádáním 
prostřednictvím svého rozpočtu v souladu s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 12 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, 
příspěvkové organizace na nákup vysokootáčkové průmyslové pračky s kapacitou 18 kg pro 

Domov pro seniory v Újezdci ve výši max. 280.000 Kč včetně DPH. 
      Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 373/17 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností ŠAFINVEST, s.r.o. Písek, zastoupenou jednatelem  
Ing. Rostislavem Šafránkem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 662. 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem 
Svobodou (zhotovitel).  

Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 663. 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. Domažlice, zastoupenou jednatelem 
Zbyňkem Štuibrem  (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 664. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR -  Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových Praha, zastoupený ředitelkou odboru Odloučené pracoviště Klatovy 
Ing. Jaroslavou Preslovou (převodce). 
Předmět smlouvy: pozemek č. 84/2k.ú. Kydliny – poř. č. 665.  
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Střeziměř, zastoupeným starostou Alešem 
Ledererem (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Střeziměř - poř. č. 666. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. Domažlice, 
zastoupenou jednatelem Zbyňkem Štuibrem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. „smlouvy“ – poř. č. 667. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostkou Mgr. Xenií 
Bergerl (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 668. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostkou Ing. Věrou 
Rozsypalovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 669. 
 

Bod č. 374/17 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 31.08.2020 a 

přijala tyto závěry: 
1.  schválila TJ Sokol Klatovy – šach klubu poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč 

na  částečnou úhradu nákladů pro Matyáše Roubala, účastníka Mistrovství Evropské unie 
mládeže, 
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2. schválila Pavlu Matejčíkovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na částečné 
pokrytí nákladů 4. ročníku běžeckých závodů.  

 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 375/17 

Rada města doporučila ZM schválit dotaci Triatlon klubu Klatovy ze Zlatého fondu pro rok 
2020 ve výši 150.000 Kč. Dotace je určena na uhrazení části nákladů spojených s pořádáním 
AUTHOR Krále Šumavy, memoriálu Františka Šraita a na úhradu nákladů spojených 
s elektronickou časomírou pro Vánoční běh pod Černou věží. 
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 376/17 

Rada města doporučila ZM schválit TJ Sokol Klatovy dotaci ve výši 100.000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů za rekonstrukci plynové kotelny v objektu Sokolovny.   

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 377/17 

Rada města schválila upravený ceník krytého plaveckého bazénu.  
        Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 378/17 

Rada města schválila starostovi města Mgr. R. Salvetrovi účast na 16. ročníku Konference 
evropských regionů a měst konaný 27. – 30. září 2020 v Salzburgu, Rakousko.  

 

Bod č. 379/17 

Rada města schválila zařazení území města Klatovy do území působnosti Místní akční skupiny 
Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 380/17 

Rada města projednala žádost obce Hnačov o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Den na 
dně“ a příspěvek neschválila.  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže žadatele písemně informovat.  
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 381/17 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

             

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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Bod č. 382/18 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/36/2020/Če  
z 28.07.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Revitalizace 

parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení 
díla (část 2).  

 

2.  Rada města rozhodla o pozastavení akce “Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady 

v Klatovech“- část 1 s tím, že akce bude upřesněna dle diskuse.  

                                                                                               Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 383/18 

1. a)  Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků stp. č. 37/1 v k. ú. Kydliny,  pp. č. 
 420/8,  420/9 v k. ú. Křištín, pp. č. 791/2, 792/6 v k. ú. Habartice u Obytců o celkové 
 výměře 709 m2 od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, 
 Řepy, 163 00 za celkovou cenu smluvní 38.976,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 

 b) Rada města souhlasila s úhradou nákladů spojených s převodem. 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí - stp. č. 2141/1 vč. stavby 
řadové garáže v k. ú. Klatovy . . , ,  za 

smluvní cenu 250.000,00 Kč bez DPH. 
   

3. a)  Rada města doporučila ZM schválit výkup id. ¼ z celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby od 
 , ,  za cenu smluvní 40,00 Kč/m2, 

 celkem cca 19.960,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 

 b)  Rada města doporučila ZM schválit výkup id ¼ z celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby od  
 , ,  za cenu smluvní 40,00 Kč/m2, celkem cca 

 19.960,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 
 c)  Rada města doporučila ZM schválit směnu id. ½ z celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby z 

 vlastnictví Českého Realu a. s., zast. Ing. Kockem, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha - 
 Krč za část obecního pozemku pp. č. 1161 o výměře cca 998 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví 
 města Klatovy bez finančního doplatku. 

 d)  Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 1025 o výměře 3 204 m2 a pp. č. 1019 o 
 výměře 10 335 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví , ,  
 –   za část obecního pozemku pp. č. 1161 o výměře 13 539 m2 v k. ú. Luby 
 ve vlastnictví města Klatovy bez finančního doplatku. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit úplatný převod (výkup) pozemku pp. č. 11/19 v k. ú. 
Habartice u Obytců o celkové výměře 180 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města Klatovy. 

 

 

 

USNESENÍ č. 18 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 15. září 2020 
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5. Rada města doporučila ZM schválit uznání vlastnického práva k části obecní pp. č. 2596/1 o 
výměře 476 m2 v k. ú. Klatovy formou souhlasného prohlášení mezi právními nástupci účastníků 
kupní smlouvy z r. 1975, tj. městem Klatovy jako právním nástupcem ČR - MěNV Klatovy na 
straně jedné a  

  

   

  

  

  

 

 

 

  
všichni jako právní nástupci  na straně druhé. 

 

6. Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 30.06.2020 a schválit 5 žadatelům prodej 

pozemků v k. ú. Drslavice u Tupadel určených k zástavbě rodinným domem dle nového GP: 
 a) pp. č. 147/19 o výměře 532 m2,  

 b) pp. č. 147/20 o výměře 531 m2,   

 c) pp. č. 147/21 o výměře 537 m2,  

 d) pp. č. 147/22 o výměře 551 m2,  

 e) pp. č. 147/23 o výměře 508 m2, 

 Celkem            2.659 m2 

 vše s vyvolávací cenou ve výši ceny obvyklé 500,00 Kč/m2 bez DPH + úhradu nákladů na 
vybudování elektro přípojky, příp. vodovodu.  

 

7. Rada města rozhodla o přijetí daru elektropřípojky na pp. č. 713/2, 713/3, 720/2, 720/14, 
720/17, 720/26, 879/2 v k. ú. Luby do majetku města od Drůbežářského závodu Klatovy, a. s., 
5. května 112, Klatovy. 

 

8. Rada města neschválila vyhrazení parkovacího místa pro žadatele – ,  
 , ,  na parkovací ploše pp. č. 1410/4 v k. ú. Klatovy. 

 

9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu a souhlasu 
 s provedením  stavebního záměru: „Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + parkovací dům“ 
 na obecních stp. č. 2852 a částech pp. č. 1386/1, 1386/7, 1397/2, 1408/1, 1410/7, 3538/2  

  v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 
 b)  Rada města souhlasila s odstraněním staveb takto: 

  - stavby bývalého olejového hospodářství na pp. č. 1408/1 a 3538/2 v k. ú. Klatovy dle   

   předložené dokumentace: „Sklad LTO – odstranění stavby“, 
  - stavby bývalého tescobaráku na pp. č. 1386/1 a 1410/7 v k. ú. Klatovy dle předložené   

   dokumentace: „Bývalé zařízení staveniště – odstranění stavby“. 
 

10. a) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  pro 
 GASSPO, spol. s r. o. Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. 
 č. 967/6, 967/13, 968/8, 968/60 v k. ú. Klatovy pro realizaci akce: „Klatovy, 
 Domažlické předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“  od 
 05.10.2020 do 11.12.2020, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou  bránit 
 provizorní úpravě povrchu po výkopech, s podmínkami HO. 
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 b) Rada města odložila rozhodnutí o zřízení mezideponie pro firmu GASSPO, spol. s r. o. po 

 dobu realizace stavby „Klatovy, Domažlické předměstí, II. etapa –  stavební úpravy NTL 

 plynovodu a přípojek plynu“ a uložila HO předložit RM doplňující informace dle diskuse.  
 

11.  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro T-Mobile 

Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací z asfaltových 
povrchů – křižovatky ulic Voříškova a Macharova na pp. č. 3516/1 a 3527/1 v k. ú. Klatovy, 
ul. Voříškova – u Jungmannovy ulice a ul. U Plynárny na pp. č. 1328/4 v k.ú. Klatovy pro 

uložení optických kabelů v rámci akce:„INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY –  

 2. etapa“. 
 

 Rada města uložila HO jednat s T-Mobile Czech Republik a.s. o realizaci akce v křižovatce 
ul. Voříškova – ul. Čechova v koordinaci s akcí města oprava ul. Voříškova u železničního 
přejezdu a o závěrech informovat RM..   

 

12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  
 stavbu: „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Plynová kotelna v HVS“ na 
uložení nového plynovodu, plynové přípojky a sloupku na obecní pp. č. 3407/8, 217, 235/1, 
stp. 2189 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Klatovskou teplárnu, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace – asfaltového 
chodníku v Bezručově ulici na obecní pp. č. 3407/8 v k. ú. Klatovy pro uložení plynové 
přípojky v rámci akce: „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Plynová kotelna 
v HVS“. 

  

13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“ na uložení nových 
horkovodních přípojek na obecní pp. č. 218/6, 3442, 181/1, 212/1, 217, 223/6, 222/2, 
222/1v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 a 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Klatovskou teplárnu, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací – asfaltového 
chodníku v Masarykově ulici a vozovky v ulicích Koldinova a Wolkerova  v pp. č. 217, 
3442 a 218/6 v k. ú. Klatovy pro uložení horkovodních přípojek v rámci akce: 
„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“. 

 

14. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  a 
, ,  a souhlasila se zásahem do chráněné 

komunikace – asfaltového chodníku v Akátové ulici na pp. č. 3204/31 v k., ú. Klatovy pro 
zřízení nového vjezdu, s podmínkami HO. 

 

15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Markyta, parc. č. 2216/4 – NN“ na obecní pp. č. 3578/4, 3578/5 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami HO, popř. TSMK. 

 

16. Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy dohodou na pp. č. 2490/18 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 40 m2, uzavřené mezi městem Klatovy a , 

, , k 31.08.2020.  

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 384/18 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
města na akci „Oprava povrchů pp. č. 1410/8 Pod Hůrkou, Klatov“ a rozhodla o uzavření SoD 
na tuto akci s firmou FINAL KOM s.r.o. za cenu 781.253,00 Kč bez DPH, 945.316,13 Kč vč. 
DPH. 

 Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo.  
 

2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel RM pro povolování výkopů pro FINAL KOM s.r.o. a 
souhlasila s provedením stavebních úprav na obecní pp. č. 1410/8 v k.ú. Klatovy pro realizaci 
akce: „Oprava povrchů pp. č. 1410/8 Pod Hůrkou, Klatovy“ od 29.09.2020 do 30.11.2020, za 
vhodných klimatických podmínek.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 385/18 

1. Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro zadávání VZMR města Klatov a rozhodla  
o přidělení VZMR na akci  
č. 1:  „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Základní škola Klatovy, Tolstého 765“   

  dodavateli KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, 339 01 Klatovy, IČ 49788540, 
 č. 2: „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194“ 

dodavatelům KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, 339 01 Klatovy, IČ 49788540 a 

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČ 04308697 – dle předložené 
zprávy,  

 č. 3: „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126“ 

dodavatelům dle předložené zprávy, 
 č. 4: „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Masarykova základní škola Klatovy,  
 tř. Národních mučedníků 185“ dodavateli KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, 339 01 

Klatovy, IČ: 49788540. 
 

2. Rada města uložila základním školám objednat u vybraných dodavatelů digitální učební 
pomůcky dle předložené technické specifikace za celkovou cenu  

 č. 1: Základní škola Klatovy, Tolstého 765“ za celkovou cenu 762.709,00 Kč vč. DPH,  
 č. 2: Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194“ za celkovou cenu 804.186,00 Kč vč. DPH, 
 č. 3: Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126“ za celkovou cenu 633.489,00 Kč vč. DPH, 
 č. 4: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ za celkovou cenu 

602.948,00 Kč vč. DPH. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

     pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 386/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 07.09.2020. 

 

Bod č. 387/18 

1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za  
1. pololetí 2020 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry 
plnit dle Přílohy. 

2.  Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření MěÚSS Klatovy a hospodářské činnosti města 
pro rok 2020. 

3.  Rada města schválila nový objem prostředků na platy MěÚSS pro rok 2020 jako změnu 

 závazného ukazatele hospodaření MěÚSS pro rok 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 



5 

 

 

 

Bod č. 388/18 

l. Rada města v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválila přijetí úvěru pro město Klatovy s maximálním 
úvěrovým rámcem ve výši 100.000 tis. Kč. 

2.  Rada města schválila uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru s UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/I, 140 92 Praha 4 – Michle, 

 IČO 64948242 s pohyblivou úrokovou sazbou tvořenou součtem referenční sazby 1 M PRIBOR 

a pevné přirážky (marže) banky ve výši 0,10 % p. a. z jistiny úvěru. 
3. Rada města schválila dle vyhl. č. 107/2005 Sb., v platném znění, normativy školního stravování 

s účinností od 01.09.2020. 

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                  pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 389/18 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 390/18 

Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny, a.s. se seznámila s doplňujícími 
informacemi k obchodně – technickým nabídkám na Dodávku teplené energie prostřednictvím 
kogenerační jednotky a souhlasí s dalším postupem při realizaci výběrového řízení.  

         Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek 

 

Bod č. 391/18 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 podle § 23 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídě. 
  Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 392/18 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 08.09.2020 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+KK s příslušenstvím na adrese 

  Klatovy, Plánická 836/IV, s pí , bytem Klatovy, , 
  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Václavská 122/I, s pí , bytem ,   

  , na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5.1.  RM schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 11, na adrese 
  Klatovy, Zahradní 743/III, s pí , trvale bytem Klatovy,  
  , na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou uzavření dohody o skončení  
  nájmu k b.č. 19, na adrese , , 

k bodu 5.2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 23, na adrese  
  Klatovy, Zahradní 743/III, s pí  trvale bytem , na dobu 
  určitou 3 měsíce, 

k bodu 5.3.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 30, na adrese  
  Klatovy, Zahradní 743/III, s p. , trvale bytem  , 
   na dobu určitou 3 měsíce, 

   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Niederleho  
  272/III  s pí , trvale bytem nám. ,  na dobu určitou 
  3 měsíce, pod podmínkou uvolnění předmětného bytu-odstěhováním pí . 
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k bodu 6.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, 1+KK s příslušenstvím, na adrese 

  Klatovy, Plánická 125/V, s p. , trvale bytem ,  
  na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 393/18 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 2/2020 z 07.09.2020 a 

přijala tyto závěry: 
1. neschválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor nám. Míru 60/I (veřejná WC pod 

Černou věží), Klatovy, s p. , účel využití – provoz veřejných WC, 

2. schválila výpověď z nájmu  nebytového prostoru Tajanov č.p. 54 společnosti Kronen Praha, spol.  
 s r.o., se sídlem K Šeberovu 518, Praha 4 – Šeberov.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 394/18 

Rada města doporučila ZM schválit prodej uvolněné bytové jednotky č. 782/2, Jiráskova 782/II, 
Klatovy.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

    Bod č.Bod č. 394/18
Bod č. 395/18 

Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského ústavu sociálních 

služeb Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.  
 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 396/18 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a SH ČMS – Okresním 
sdružením hasičů Klatovy, zastoupené starostou Josefem Veithem (nájemce).  
Předmět smlouvy: nebyt. prostor 9/IV Klatovy - poř. č. 670. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupené starostou  
PaeDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 671.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec, zastoupenou starostkou Alenou 
Václavíčkovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 672.  
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené 03.12.2003 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a MěÚSS, příspěvkovou organizací, 
zastoupenou ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 1 „smlouvy“ – poř. č. 673. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo č. ORM/36/2020/Če z 28.07.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět dodatku:  změna č. 4.2., 4.4., 4.5. „smlouvy“ – poř. č. 674. 
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Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,   
(nájemce). 
Předmět dohody: pp.č. 2490/18 – poř. č. 675.    
 

Souhlasné prohlášení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou představenstva 
Václavem Kutilem. 
Předmět: vlastnictví vodovodního řadu – poř. č. 676.  
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 – poř. č. 677.  
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a manž.  a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 – poř. č. 678.  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/35/2019/Če z 20.01.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna přílohy č. 2 „smlouvy“ – poř. č. 679.   
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/1/2020/Čer z 14.01.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Nepasickým – zpracování kamene, 
restaurátorské práce Plzeň (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1 „smlouvy“ – poř. č. 680.  
 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/37/2020/Če z 30.07.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Bc. Michalem Vovesem, Plzeň (prodávající). 
Předmět dodatku:  změna čl. 3.1., 4.1. „smlouvy“ – poř. č. 681.  
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2020/Če z 18.05.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnicemi Klatovy 
a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. – poř. č. 682. 
 

Dodatek o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Komerční bankou a.s., 
Praha (banka). 

Předmět dodatku: změna přílohy č. 1 „dohody“ – poř. č. 683. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pronajímatel) a Technickými službami města Klatov, zastoupenými ředitelem Peterem Pošefkou 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: komunální vozidlo LADOG – poř. č. 684. 
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Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 

pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Praha (pojistitel). 

Předmět smlouvy: skupinové úrazové pojištění – poř. č. 685. 
 

Bod č. 397/18       
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2020.  
 

Bod č. 398/18 

Rada města schválila předložený program zasedání zastupitelstva města, konané 22.09.2020. 
 

Bod č.  399/18 

1. Rada města nechválila p. .  finanční příspěvek na vydání publikace 

„Z rodinné kroniky“. 

2. Rada města schválila p. , , , Nakladatelství 
Českého lesa poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na podporu knižního 
projektu „Páni z Rýzmberka, Skály a Švihova“. 

3. Rada města neschválila Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín 

finanční dar na činnost. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže písemně informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 400/18 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

             

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 



1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Bod č. 401/19 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 402/19 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.  

a) vzala na vědomí rozbory hospodaření společnosti za 1. pololetí 2020, 
b) vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 05.08.2020, 
c) schválila navýšení sociálního fondu společnosti převodem z fondu rozvoje ve výši 75 tis. Kč, 
d) uložila jednatelce společnosti předložit RM 10.11.2020 nový návrh plánu hospodaření. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 403/19 

1. Rada města rozhodla o přijetí daru Kydlinské Svatojakubské křížové cesty umístěné na 
obecním pozemku pp. č. 704 v k. ú. Kydliny od , ,  
Klatovy do majetku města Klatovy. 

 

2. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, týkajícího se  rozšíření 
předmětu nájmu o části pp. č. 1465/32, 3516/6, 447/1, 2045/11, 3209/59, 967/6, 3409/9, 
2009/3, 4002/5, 6541, vše v k. ú Klatovy o celkové výměře 11 m2 za cenu 100,00 Kč/m2, tj. 

celkem 1.100,00 Kč České poště, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 za 
účelem umístění poštovních schrán, ostatní ujednání z nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

3. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu „Rodinný dům na pp. č. 246/43 v k. ú. Drslavice u Tupadel“ vč. umístění staveb 
 technické infrastruktury a vjezdu na obecním pozemku pp. č. 440/1 v k. ú. Drslavice u 
 Tupadel – dle přiložené dokumentace. 

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného v pp. č. 
 440/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel v rámci akce „Rodinný dům na pp. č. 246/43 v k. ú. 
 Drslavice u Tupadel“ od paní ,  do 

 majetku města Klatovy. 
 

4. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu „Vodovodní přípojka pro  čp. 50“ v obecní pp. č. 147/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel, 
 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a termínem realizace v koordinaci se 

 stavbou dalších přípojek v místě. 
 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel RM pro povolování výkopů pro paní 

 Irynu Haponovou a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 147/1 v k. ú. 
 Drslavice pro uložení vodovodní přípojky dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Sobětice, KT, pp. č. 50/3 - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 146/1, 269/1, 

62/1, 268/4 a 268/2 v k. ú. Sobětice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 29. září 2020 
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6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Štěpánovice, KT, pp. č. 673 - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 87/12, 449/22, 
671, 672 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Štěpánovice, KT, K Švihovu - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 449/22, 449/8 
v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8.  Rada města rozhodla o výpůjčce obecního pozemku pp. č. 143/1 v k. ú. Tajanov u Tupadel o 
výměře cca 2 436 m2 Osadnímu výboru v Tajanově na dobu neurčitou pro vybudování dětské 
cyklodráhy s mírnými terénními převýšeními, bez umístění dočasných či trvalých staveb. 

 

9. Rada města nesouhlasila se zřízením věcného břemene (služebnosti) práva průchodu a průjezdu 
přes pozemek pp. č. 147/43 v k. ú. Drslavice u Tupadel ve vlastnictví města Klatovy ve 
prospěch majitele sousedního pozemku pp. č. 147/3  v k. ú. Drslavice u Tupadel. 

 

10. 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 bez DPH pro akce: 
 1) k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Markyta, pp. č. 2216/4 - NN“ 

  pp. č. 3578/4, 3578/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 71 bm zemního vedení 
 NN a umístění 1x kabelového pilíře, 

 2)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Divadelní, pp. č. 3403/20 - NN“ 

  pp. č. 3403/20 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2x1 bm zemního vedení NN a 
 umístění 1x kabelového pilíře. 

 

11. 1) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro T-Mobile 

 Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem: 
a)  do chráněné komunikace z asfaltového povrchu - křižovatky ulic Voříškova a Čechova 

na pp. č. 3516/1 v k. ú. Klatovy v roce 2020 pro uložení kabelu VO, 
b)  do chráněného chodníku z asfaltového povrchu v Kollárově ulici u křižovatky 

s Plzeňskou ulicí na pp. č. 3443/1 v k. ú. Klatovy, oboje pro uložení optických kabelů 
v rámci akce: „INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY – 2. etapa“, dle podmínek 
HO. 

2) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro T-Mobile 

Czech Republic a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecním pp. č. 3516/1 
v k. ú. Klatovy pro uložení optických kabelů v rámci akce: 

  „INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY – 2. etapa“,  od 15.11.2020 do 20.11.2020, za 

vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit provizorní úpravě povrchu po 
výkopu, s podmínkami HO. 

 

12. Rada města rozhodla o zřízení mezideponie na pp. č. 967/13 v k. ú. Klatovy – při okraji 
vozovky v ul. Karafiátová pro firmu GASSPO, spol. s r. o. po dobu realizace stavby „Klatovy, 
Domažlické předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ 
s podmínkami HO. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 404/19 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace – 

umývárny a WC – pavilon „C“ MŠ Studentská“.  
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební společnost s.r.o., 
K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ: 26357534.  

 

2. Rada města uložila ředitelce MŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a   

 uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.419.000,00 Kč bez 
DPH, 1.716.990,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 405/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če 
z 12.06.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci „Revitalizace 

Divadelní ulice v Klatovech“. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění a změna ceny díla.  

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 406/19 

Rada města souhlasila s dokončením projektu „Expozice - refektář čp. 59/I“ z IROP a s využitím 
nabídnuté částky z IROP na financování. 
Rada města uložila ORM do 15.10.2020 aktualizovat projektovou žádost a podat ji poskytovateli 

dotace včetně všech dalších požadovaných podkladů k vydání RoPD. 
        Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

Bod č. 407/19 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR 
pro rok 2021 na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“.  

 

2.  Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ z programu 

MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 na akci “Pořízení CAS pro JSDHO Klatovy“ a „Pořízení CAS 
pro JSDHO Luby“. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 408/19 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 2/2021 MPO do 
Programu EFEKT II. pro rok 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech –  

3. etapa“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 31.10.2020.  
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 409/19 

1. Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 3. výzvy MŽP na realizaci 

akce „Vodovod  Otín – přivaděč – PD“ a  uložila ORM ve spolupráci se ŠVAK, a. s. zajistit 

podání žádosti na projekt v termínu do 29.01.2021. 

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního 
příspěvku na realizaci akce „Vodovod Otín – přivaděč - PD“ s obcí Předslav ve výši 
odpovídající 50 % podílu města Klatovy k dotaci na realizaci akce. 

     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 410/19 
1. Rada města vzala na vědomí informaci z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a 

RPMZ, týkající se využití pp. č. 3179/19 v k.ú. Klatovy „U BMX“. 

 

2. Rada města neschválila návrh Studie zástavby obecního pp. č. 3179/19 v k. ú. Klatovy 
předložený společností Klatovská stavební kancelář s. r. o. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 411/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/HO-INV/2020-park. 

z 19.08.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Parkoviště-

sídliště U Pošty Klatovy“. Předmětem dodatku je rozšíření seznamu poddodavatelů při 
provádění díla. 

 

2.  Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 412/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO/-INV/2020-cyklo 

z 01.09.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Stezka pro 
chodce a cyklisty Klatovy – Beňovy“. Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů při 
provádění díla.   

 

2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 413/19 

Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2020 do 30.06.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová   

Bod č. 414/19 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  
ze 14.09.2020. 

 

Bod č. 415/19 

1. Rada města revokovala usnesení RM z 15.09.2020 bod č. 392/18 k bodu 4.2. 

 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, 
Václavská 122/I s pí , na dobu určitou 1 rok. 

 

2. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na adrese Klatovy, Klostermannova 516/III 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., s ročním nájemným ve výši 140.000 Kč.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 416/19 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Nadací J&T, Malostranské nábřeží 563/3, Praha 1, zastoupenou Ing. Gabrielou 
Lachoutovou (dárce). 
Předmět smlouvy: ochranné masky a náhradní filtry – poř. č. 686.  
 

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., zastoupenou firmou ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 

Hendrichem (budoucí oprávněná). 
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Předmět smlouvy: akce „Klatov, Divadelní, parc. č. 3403/20 – NN“ – poř. č. 687. 
 

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., zastoupenou firmou ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Markyta, parc. č. 2216/4 – NN“ – poř. č. 688. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou Václavem 
Černým (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 689. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou Zdeňkem 
Voráčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 690.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou Václavem 
Měsíčkem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 691. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO-INV/2020-cyklo z 01.09.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy 

a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 692. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/HO-INV/2020-park. Z 19.08.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 693.   

 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20 _SOBS01_4121687572  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou vedoucím oddělení Regionální obsluhy Radoslavem Novým (PDS). 
Předmět smlouvy: připojení el. zařízení – poř. č. 694. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a společností STATEK SOBĚTICE s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem 
Markem (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp. č. 193/2 v k.ú. Křištín – poř. č. 695. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Blankou Patlejchovou, Křištín 15, Klatovy 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 137/3 v. k.ú. Křištín – poř. č. 696. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Jaroslavem Červenkou, Čechova 156, Králův Dvůr (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 v k.ú. Kvaslice – poř. č. 697. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a manž. Hanou a Jiřím Mazancovými, Měchurova 122, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 v k.ú. Kvaslice – poř. č. 698. 

 

Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Zemědělským družstvem Koryta, zastoupeným 
prokuristou Ing. Andrejem Sabolem (pachtýř). 
Předmět dodatku: doplnění bodu 6.7. pachtovní smlouvy – poř. č. 699.  

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če z 12.06.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM 

s.r.o. Mochtín, zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 14.2., 4.2., 5.1.1 smlouvy – poř. č. 700.  

 

 

Bod č. 417/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

             

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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Bod č. 418/20 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 419/20 

1. Rada města souhlasila s výměnou oplocení zahrady , ,  – stp. 

č. 10 v k. ú. Luby dle návrhu žadatelky, tj. ze ztraceného bednění do výšky 1,6 m. 

 

2. Rada města souhlasila se stavbou nového oplocení zahrady . , 
,  – pp. č. 2760/38 v k. ú. Klatovy dle návrhu žadatelky, tj. zčásti z 

betonových dílců do výšky 2 m, zčásti z poloplastového pletiva a ocelových sloupků. 
 

3. Rada města souhlasila se stavbou nového oplocení zahrady , , 
 – pp. č. 3823/3 v k. ú. Klatovy dle návrhu žadatelky, tj. z betonových dílců o celkové 

výšce 210 cm. 
 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce částí obecních pp. č. 3203/1, 3204/3, 3204/116, 3228/15, 
3682/1 v k. ú. Klatovy o výměře cca 127 m2 pro LTK Klatovy, U Čedíku 610, Klatovy IV, na 
dobu 5 let, za údržbu. 

 

5. Rada města rozhodla o pachtu obecních pozemků v k. ú. Klatovy a k. ú. Slavošovice o celkové 
výměře cca 49 ha pro Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Národních mučedníků 141, 
Klatovy IV, na dobu neurčitou, za roční nájemné 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace. 

 

6. Rada města neschválila vyhrazené parkovací místo na parkovišti v ulici Podbranská, č. pp. 
3409/9 v k.ú. Klatovy. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Luby u hřiště, rozšíření VO“ na obecních pp. č. 782/9, 782/10, 782/13, 791/7, 870/1 v k. ú. 
Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

8.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 146/1, 269/1, 62/1, 
268/4, 268/2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k 

zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Sobětice, KT, pp. 

č. 50/3 - NN“ v rozsahu cca 84 bm zemního vedení NN. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

 

Bod č. 420/20 

Rada města vzala na vědomí informace o stavebním pozemku č. 147/10 ve vlastnictví města v k.ú. 
Otín a uložila ORM předložit RM 10.11.2020 doplňující informace dle diskuse.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

 

USNESENÍ č. 20 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. října 2020 
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Bod č. 421/20 

Rada města schválila Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí, vzorovou Aukční 
vyhlášku pro prodej stavebního pozemku a vzala na vědomí informaci pro občany – Jak se zúčastnit 
aukce stavebních pozemků města Klatovy. 
Rada města uložila ORM zadministrovat elektronickou aukci na prodej stavebních parcel Za 
Čedíkem a v Aretinově ulici v listopadu 2020 a stanovila, že minimální výše příhozu bude činit  
20 Kč/m2.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 422/20 

1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/20/2020/Ko ze dne 

13.03.2020, uzavřená s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy  na akci: 

„Klatovy- ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice odpadních vod“. Předmětem dodatku je změna ceny 
díla. 

 

2.  Rada města uložila ORM uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D, Pleskotová 

 

Bod č. 423/20 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Snížení 
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“ formou Registraci akce a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
        Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 424/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 05.10.2020. 

 

Bod č. 425/20 

Rada města v souladu s Koncesní smlouvou na provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy uzavřenou mezi městem Klatovy a společností Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. 
schválila Plán Obnovujících oprav pro rok 2021. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 426/20 

Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 427/20 

Rada města projednala plán investičních akcí na úseku místních komunikací v roce 2021 a uložila  
HO ve spolupráci s ORM neprodleně připravit výběrová řízení na zhotovitele staveb u akcí 
uvedených pod body 1 – 5 předloženého plánu. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                    pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 428/20 

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 „Parkovací pruh 
Procházkova ulice, Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 

internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a 

ke splnění kvalifikace.  
 



3 

 

 

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: 
 Členové: 
 Ing. Václav Chroust 
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala 

 Pavel Strolený 

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová 

 Mgr. Radka Šustrová 

 František Kocfelda  

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6. Rada města uložila ORM předložit RM v 11/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   p. F. Kocfelda 

Bod č. 429/20 

Rada města schválila návrh oprav místních komunikací pro rok 2021 a uložila HO ve spolupráci 
s ORM neprodleně připravit výběrová řízení na zhotovitele staveb u akcí uvedených pod body 1 – 4 

předloženého návrhu a akci uvedenou pod bodem 5 koordinovat s ŘSD.  
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 430/20 

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rekonstrukce ulic Pražská a Rybníčky.  
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 431/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 21.09.2020. 

 

Bod č. 432/20 

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV pí  
, s ročním nájemným ve výši 13.680 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 433/20 

Rada města schválila uspořádání akce „Fascinace sklem – setkání studentů Zwiesel – Klatovy“  
v r. 2021 a schválila podání žádosti z Dispozičního fondu regionu Bavorský les – Šumava.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 434/20 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc září 2020. 
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Bod č. 435/20 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva č. 031/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: H. Křížková, I. Hüttnerová - „Brány památek dokořán“ – poř. č. 701. 

 

Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu č. 04/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a uměleckou agenturou STOPRO ART s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Mgr. Kateřinou Stojebovou (agentura). 
Předmět smlouvy:  H. Křížková – „Advent v Klatovech“ – poř. č. 702. 
 

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: služby sociální prevence – poř. č. 703. 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou Bc. Miloslavem 

Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 704.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou JUDr. Zdeňkou 
Vlčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 705.  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru 
elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a společností REMA Systém, a.s., zastoupenou  
Ing. Davidem Chytilem (REMA). 

Předmět smlouvy: změna přílohy č. 2 „Smlouvy“ – poř. č. 706.  
  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou Bc. Miloslavem 
Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: stavba vodovodního přivaděče v rámci akce „Vodovod – Otín“ – poř. č. 707.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/177/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106“ – poř. č. 708.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/178/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
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Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodu PP 110 v km 3,040 a u  SO 111“ – poř. č. 709.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/179/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ – poř. č. 710.  
  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/180/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA(budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Odvodnění silnice II/186“ – poř. č. 711. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/183/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Přípojka NN objektu SO 304“ – poř. č. 712. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1014C20/03 VB/159/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Česká republika - Státním pozemkovým úřadem, zastoupeným Ing Jiřím Papežem (budoucí 
povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou  
Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - přeložka vodovodního řadu PVC, 
přeložka litinového vodovodního řadu, přeložka vodovodu PP, přeložka vodovodní přípojky – poř. 
č. 713.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: VB/151/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný).  
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodu PVC 315 v km 4,510“ – poř. č. 714. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/110/2019/33100/Kt 

mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a , ,  (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor).   

Předmět smlouvy: „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ – poř. č. 715. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č: VB/116/2019/33100/Kt mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s. Praha, 

zastoupenou Alžbětou Myslbekovou (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (stavebník). 
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Předmět smlouvy: stavba „VPIC I-27 Klatovy přeložka 66343/18/008 SAP“ – poř. č. 716. 

 

Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytování regionálních služeb mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zřizovatel) a Městskou knihovnou Klatovy, 
příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelkou Bc. Jarmilou Poupovou (pověřená knihovna). 

Předmět smlouvy: doplnění pobočky Luby – poř. č. 717. 

 

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 Grid Services, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Rybníčky, číslo stavby: 7700102560“ – poř. č. 718.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014392/VB/003 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností OMEXOM GA Energo s. r.o., zastoupenou Šárkou Caklovou (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Markyta, parc. č. 2129/15 – NN“ – poř. č. 719. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013139/VB/003 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Točník, KT, parc. č. 228, 229-NN“ – poř. č. 720. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015230/VB/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena 

společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupena Pavlou Grősslovou (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Máchova, parc. č. 1378/40 – NN“ – poř. č. 721. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., zastoupenou jednatelem společnosti  
Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Hálkova – dům č.p. 132 – optický kabel“ – poř. č. 722. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem 

Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Plzeňská – optický kabel“ – poř. č. 723. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

00154085/1/VB mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Sobětice, KT, parc. č. 50/3 – NN“ – poř. č. 724. 

 

Kupní smlouva č. 30/950/20 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, zastoupený likvidátorem 
podniku Mgr. Rostislavem Pecháčkem (prodávající). 
Předmět smlouvy: prodej nemovitých věcí – poř. č. 725. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou Václavem 
Kutilem (zhotovitel). 

Předmět dodatku:  změna čl. 5.1. a 5.2. „Smlouvy“ – poř. č. 726. 

 

Bod č. 436/20 

Rada města schválila revokaci usnesení RM  z 15.09.2020 a schválila Masarykově ZŠ nákup 
digitálních učebních pomůcek za celkovou cenu 606.162,00 Kč vč. DPH.  
        Zodpovídá: Mgr. E, Salvetrová 

Bod č. 437/20 

Rada města potvrdila své usnesení ze dne 31.03.2020 o snížení nájemného pro nebytové prostory 
města (vyjma garáží a vysílačů), a to i na dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou České 
republiky od 05.10.2020. Nájemné připadající na tuto dobu bude sníženo o 100%. Rada města 
uložila připravit dodatky k nájemním smlouvám.        

       Zodpovídá: vedoucí odborů MěÚ, ředitelé PO  

 

Bod č. 438/20 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

          

     

           Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 
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Bod č. 439/21 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 440/21 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 3423/1 a část pp. č. 3409/9 o celkové 
výměře cca 280 m2 v k. ú. Klatovy . , ,  za cenu 
obvyklou 1.120,00 Kč/m2, tj. celkem cca 313.600,00 Kč bez DPH. 

 

2. Rada města nesouhlasila s rozšířením prodejního stánku o sociální zařízení a zřízení  rychlého 
občerstvení na pozemku p. č. 3792/94  v k. ú. Klatovy o výměře cca 20 m2 a  zároveň 
nesouhlasila s rozšířením prodejního stánku na 2 NP o výměře cca 80 m2. 

   
3. Rada města rozhodla o přerušení platnosti nájemní smlouvy na pronájem pp. č. 2597/4, 2597/5, 

2597/6, 2597/7 a 2597/8 v k. ú. Klatovy na rok 2021 pro . ,  
, , tj. po dobu přerušení činnosti autoškoly žadatelem. 

 

4. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů pro BOHEMIATEL  
 s. r. o. a nesouhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3516/1 v k. ú. Klatovy 

pro uložení optické přípojky pro RD čp. 886/III v rámci akce: 
  „INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY – 2. etapa“ od 01.11.2020 do 15.11.2020. 
 

5. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů pro ŠVK a. s. a 
nesouhlasila  s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3449 v k. ú. Klatovy pro uložení 
vodovodního a kanalizačního řadu v rámci akce: „Zástavba pozemku pp. č. 322/10 v k. ú. 
Klatovy“ (Voříškova) od 18.11.2020 do 27.11.2020. 

 
6. 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 bez DPH pro akce: 
1) k. ú. Otín u Točníku –„Otín, KT, parc. č. 73/16 - NN“ 

 pp. č. 263/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 3 bm zemního vedení NN. 
2) k. ú. Vícenice u Klatov –„Vícenice, KT, samoty - NN“ 

 pp. č. 2/2, 19/1, 299, 300, 315/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 410 bm 
zemního vedení NN a umístění 2x kabelového pilíře. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 441/21 
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z MPSV na rekonstrukci objektu pro 
projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“ a rozhodla o nepřijetí této dotace.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 

USNESENÍ č. 21 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 27. října 2020 
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Bod č. 442/21 

1.  Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če 
 z 04.11.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Snížení  
 energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy“. Předmětem dodatku je změna  
 ceny díla. 
2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 3 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 443/21 

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 „Oprava povrchu 
komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       
 Ing. Martin Kříž                            
 Petr Fiala        
 Pavel Strolený        
 Mgr. Jaromír Veselý          
 Ing. Daniela Pleskotová                                                 
 Mgr. Radka Šustrová  
 Petr Kodeš      
 František Kocfelda          
  
 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 
6.  Rada města uložila ORM předložit RM ve 12/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 444/21 

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 „ROZVOD SCZT ROZVOJ č. p. 
106 – 107, Klatovy V“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace. 
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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 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       
 Ing. Martin Kříž                            
 Petr Fiala        
 Pavel Strolený        
 Mgr. Jaromír Veselý         
 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 předpokládaném termínu v 11/2020 zprávu hodnotící 

komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 445/21 

1. Rada města se seznámila s předběžnou kalkulací vodného a stočného pro rok 2021 a uložila 
 místostarostovi města projednat ji ve finanční komisi, finančním výboru a předložit její finální 
 verzi ke schválení ZM 15.12.2020. 
2.  Rada města schválila výši nájemného VHI ve stejné výši jako v r. 2020, tj. 
 a) vodovod – 15.270.000,00 Kč bez DPH 
 b) kanalizace – 33.070.000,00 Kč bez DPH 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 446/21 

1. Rada města projednala žádosti o dotace na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže a schválila 
předloženým spolkům a klubům poskytnout příspěvek ve výši 692 Kč/ l člen. Dotace s návrhem 
nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  

2. Rada města projednala žádosti o mimořádné dotace a přijala tyto závěry:   
a) SK Volejbal Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 65.000 Kč na zajištění 

účasti dr. žen ve II. lize a na cestovní náklady dr. juniorek v I. lize, 
b) Atletika Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na zajištění 

závodu „Běh klatovskou Hůrkou“,  
c) Basketbalový klub Klatovy, doporučila ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

320.000 Kč na zabezpečení sezóny 6 družstev oddílu,  
d) Sportovně střelecký klub Klatovy, mimořádnou dotaci neschválila, 
e) Junák – český skaut, středisko Javor Klatov, mimořádnou dotaci neschválila,  
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f) Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace 
ve výši 40.000 Kč na zajištění provozu a činnosti v rámci COVID 19 pro obyvatele Klatov, 

g) TJ START Luby, doporučila ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 200.000 Kč 
na činnost spolku, 

h) SDH Dehtín, mimořádnou dotaci neschválila. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 

Bod č. 447/21 

Rada města vydala v souladu s ustanovením § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání volební řád pro:  
Základní školu Klatovy, Plánická ul. 194,  
Základní školu Klatovy, Tolstého 765,  
Masarykovu základní školu Klatovy, tř. Národních mučedníků 185,  
Základní školu Klatovy, Čapkova ul. 126. 

       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
Bod č. 448/21 

Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci Program regenerace městské památkové zóny 
Klatovy na období 2021 – 2025. 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
Bod č. 449/21 

Rada města schválila Pravidla pro přidělování nájmu bytů v Domech pro seniory ve vlastnictví 
města s účinností od 01.11.2020.  
        Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 
Bod č. 450/21 

Rada města vzala na vědomí, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov 9. kola nebyla podána žádná žádost. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
Bod č. 451/21 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1+1 s příslušenstvím na adrese  
  , .  s pí  a p. , bytem ,  
 , na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 4. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 504 s lodžií, na adrese ,  
   s pí , Klatovy, , na dobu  
  neurčitou, bez finančního vyrovnání a sepsání dohody o ukončení nájmu k bytu č. 2 
  , , 
k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 17, na adrese  
  Klatovy, , s pí , trvale bytem , . 
  , na dobu určitou 3 měsíce, s účinností po ukončení nouzového stavu,  
k bodu 6. 1.  schválila výpověď z nájmu .  z bytové jednotky č. 4 na  

  adrese Klatovy,   pro neplacení nájemného.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
 

Bod č. 452/21 

1. Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy,  
, se sídlem Klatovy, . . , roční nájemné ve výši 34.620 Kč.  
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2.  Rada města schválila záměr pronajmout 2 garáže na p.č. 386/1 a 1 garáž na p.č. 386/2 v k.ú. 
Klatovy Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, se sídlem Klatovy, Balbínova 59/I, roční 
nájemné ve výši 949 Kč + 21% DPH za jednu garáž. 

  Zodpovídá: pí J. Kurcová   
Bod č. 453/21 
1. Rada města rozhodla o výpovědi smlouvy o dílo na obstarávání Klatovského zpravodaje.  
2.  Rada města se seznámila s možnostmi vydávání Klatovského zpravodaje a pověřila zajištěním  
 jeho vydávání Městské kulturní středisko Klatovy s účinností od 01.01.2021. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 

Bod č. 454/21 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 
texty předložených uzavíraných smluv:  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Vrhaveč, zastoupenou starostou Rostislavem 
Doležalem (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 727.  
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Újezd u Plánice, zastoupenou starostou 
Milanem Moudrým (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 728.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností ASL – Servis s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Tomášem 
Smolíkem (kupující).  
Předmět smlouvy: pp.č. 4189/1 a 4189/2 – poř. č. 729.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností BI company, s.r.o., zastoupenou jednatelem Richardem Krebsem 
(kupující).  
Předmět smlouvy: pp. č. 4212 – poř. č. 730.  
 
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce plochy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností O2 Czech Republic a.s., zastoupenou Petrem 
Matějkou (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: pp. č. 3584/3 – poř. č. 731.   
 

Kupní smlouva č. 1003942003 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Česká republika – Státním pozemkovým úřadem, zastoupeným ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj Ing. Jiřím Papežem (prodávající).  
Předmět smlouvy: p. č. 177/4 – poř. č. 732.  
 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Měcholupskou zemědělskou a.s. Předslav, 
zastoupenou místopředsedou představenstva Ing. Lubošem Šilhavým (pachtýř).  
Předmět smlouvy: změna čl. I a čl. XI. „Nájemní smlouvy“ – poř. č. 733.  
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Smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář s.r.o. Praha, zastoupená jednatelem  
Ing. Zbyňkem Červeným (darující).  
Předmět smlouvy: infrastruktura u domu č. 9 na stp. č. 6752 na Plánickém předměstí – poř. č. 734.  
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/36/2020/Če z 28.07.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna ceny díla a termín plnění – poř. č. 735.  
 
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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená společností Senergos, a.s. (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Otín KT, parc. č. 73/16 – NN“ – poř. č. 736.  
 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če z 04.11.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav 
s.r.o. Domažlice, zastoupenou jednatelem Zbyňkem Štuiberem.  
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1.1. a 5.2. – poř. č. 737. 
 
Smlouva o nájmu části nemovitosti mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a společností T-Mobile Czech 
Republic a.s. Praha, zastoupenou Ing. Jitkou Tomanovou (nájemce).  
Předmět smlouvy: pronájem části nemovitosti Pod Hůrkou 516, Klatovy III – poř. č. 738.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 4/2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a společností Jobnext s.r.o. Plzeň, zastoupenou Pavlem Gimplem a Antonínem 
Ferusem (nájemce).  
Předmět smlouvy: snížení nájmu po dobu nouzového stavu – poř. č. 739. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 8/2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a Vlastimilem Kopeckým, ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: snížení nájmu po dobu nouzového stavu – poř. č.740.  
 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a SH ČMS – 
Okresním sdružením hasičů Klatovy, zastoupeným starostou Jaroslavem Šimáčkem (nájemce).  
Předmět smlouvy: snížení nájmu po dobu nouzového stavu – poř. č. 741.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 7/2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a společností Nej.cz s.r.o., zastoupenou Rudolfem Starým (nájemce).  
Předmět smlouvy: snížení nájmu po dobu nouzového stavu – poř. č. 742.  
 
Nájemní smlouva č. 11/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Žanetou Kadas, , 

 (nájemce).  
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru v čp. 9/IV, Klatovy – poř. č. 743.  
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Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příkazce) a Milleniem gym z.s., zastoupený předsedou Václavem Tomanem (příkazník).  
Předmět smlouvy: zajištění pořadatelské činnosti na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 744.  
 
Smlouva o zajištění služeb – moderování plesu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Sudou, ,  (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: moderování na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 745.  
  
Smlouva o zajištění fotografických služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Ráčkem, ,  (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: zajištění fotografických služeb na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 746.  
 
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Martinem Čechem, ,  
(hudebník).  
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 747.  
 
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jaroslavem Jandou, ,  (hudebník).  
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 748. 
 

Smlouva o poskytnutí služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Františkem Pelíškem, ,  (dodavatel).  
Předmět smlouvy: zajištění ozvučení na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 749.  
 
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jakubem Divišem, ,  (dodavatel).  
Předmět smlouvy: zajištění diskotéky na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 750.  
 
Smlouva o poskytnutí služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Františkem Pelíškem, ,  (dodavatel).  
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na akci „Klatovský městský bál“ – poř. č. 751.  
 
Souhlasné prohlášení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou farářem P. Jaroslavem Hůllem.  
Předmět prohlášení: uznání vlastnického práva k 14 obrazům zastavení křížové cesty – poř. č. 752.  
 

Bod č. 455/21 

1. Rada města doporučila, aby starosta města na jednání valné hromady společnosti 
Pošumavská odpadová s.r.o. podpořil kandidaturu členů DR – Ing. Václav Chroust,  

 Ing. Ivan Baroch, Pavel Strolený. 
2. Rada města vzala na vědomí informace o aktuálním stavu ve společnosti  Pošumavská 

odpadová s.r.o. 
 

Bod č. 456/21 

Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru – 10. ročník pro Oblastní 
charitu Klatovy na pořízení polohovacích lůžek. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
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Bod č. 457/21 

Rada města v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, vydala osvědčení o tom, že dnem 28.10.2020 se 
po rezignaci Bc. Vlasty Komaňské stal zastupitelem města Klatov Ing. Petr Frydrych. 
 

Bod č. 458/21  

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
  
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 
          
     
           Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 



1 

 

 

20 

 

 

 
 
 

Bod č. 459/22 
Rada města rozhodla o revokaci usnesení z 23.06.2020 a doporučila ZM schválit prodej pozemků, určených 
k zástavbě rodinným domem v:  
a)  k. ú Drslavice u Tupadel:  
 pp. č. 147/19 o výměře cca 532 m2 , , p. ,  

 pp. č. 147/20 o výměře cca 531 m2 , , p.   
 pp. č. 147/21 o výměře cca 537 m2 , , p.   
 pp. č. 147/22 o výměře cca 551 m2 , ,    
 pp. č. 147/23 o výměře cca 508 m2 , ,    
 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 včetně DPH,  
b)  k. ú. Klatovy:  
 pp. č. 3224/14 + 3224/23 o výměře 1 199 m2,  
 pp. č. 3224/17 + 3224/24 o výměře 1 198 m2,  
 pp. č. 3224/18 + 3224/25 o výměře 985 m2,  

 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní  
 2.500,00 Kč/m2 včetně DPH, s tím, že žadatel může v aukci koupit pouze jeden ze jmenovaných 

pozemků,  
c)  k. ú. Klatovy:  
 pp. č. 405/1 o výměře 640 m2,  
 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní 2.700 Kč/m2 

včetně DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 460/22 

1.  Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z listopadu 2020. 

2.  Rada města doporučila ZM schválit Projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy – 3. etapa, část 1“ z listopadu 2020. 

3.  Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy – 3. etapa, část 1“ v roce 2021 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 16,9 mil. Kč 
vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu SFPI – Regenerace sídlišť. 

4.  Rada města doporučila ZM schválit dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 

 předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 

 neuznatelných. 
5.  Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 461/22 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 16.11.2020. 
 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust  
             starosta města                               místostarosta                                           

  

            Ing. Martin Kříž  
                      místostarosta 

USNESENÍ č. 22 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 5. listopadu 2020 
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Bod č. 462/23 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 463/23 

Rada města v působnosti valné hromady KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. uložila řediteli 
společnosti předložit do května r. 2021 závazný materiál o dalším rozvoji společnosti. 
 Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek  

Bod č. 464/23 

1. Rada města souhlasila s rekonstrukcí oplocení zahrady u RD čp. 507/II ve vlastnictví  
  . , ,  – stp. č. 2205 v k. ú. Klatovy dle  

návrhu žadatele. 
 

2. Rada města souhlasila s venkovními úpravami a s rekonstrukcí oplocení zahrady u RD čp. 
222/III ve vlastnictví , ,  – pp. č. 196/2 a 198/9  

 v k. ú. Klatovy dle návrhu žadatele. 
 

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
BOHEMIATEL s. r. o. a souhlasila s provedením výkopových prací pro uložení optického 
kabelu v rámci akce: „INS_FTTH_CZ_0741_86005_KALTOVY – 2. etapa“ od 11.11.2020 do 
25.11.2020, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit konečné úpravě 
povrchu po výkopech, s podmínkami HO, na obecních: 

  a) pp. č. 3516/1 a 3527/1 v k. ú. Klatovy – Voříškova a Macharova ulice, 
  b) pp. č. 1410/6 v k. ú. Klatovy – Krátká ulice, 
  c) pp. č. 2024/1, 2027/2, 2024/3, 2024/4 a 2024/5 v k. ú. Klatovy – nábř. Kpt. Nálepky, 
  d) na pp. č. 242, 3407/13, 3407/24, 3407/25 v k. ú. Klatovy – roh Kollárova – kpt. Nálepky 

a souhlasila s výkopem v chráněné komunikaci - chodníku. 
 

4. Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav na RD  čp. 32 Klatovy –Luby na stp.  

 č. 40 v k. ú. Luby ve vlastnictví . , ,  dle návrhu 
žadatele. 

 

5. Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav na RD čp. 17 Věckovice u Janovic nad 
Úhlavou na  stp. č. 19 v k. ú. Věckovice nad Úhlavou ve vlastnictví ,  

,  dle návrhu žadatelky.  
 

6. Rada města souhlasila s výstavbou RD – novostavby na pozemku pp. č. 358/1 a 358/5, vše  
 v k. ú. Kvaslice ve vlastnictví , ,  dle návrhu 

žadatele.  
 

7.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 449/22, 671, 672  

  v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení  
  z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN a umístění pilíře pro akci  
 

USNESENÍ č. 23 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 10. listopadu 2020 
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 „Štěpánovice, KT, pp. č. 673 - NN“ v rozsahu cca 108  bm zemního vedení NN a umístění 
jednoho pilíře. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 465/23 

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavebním pozemku č. 147/10 ve vlastnictví města  
  v k. ú.Otín u Točníku a evidovaných zájemcích o jeho koupi. 

2.  Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku č. 147/1 v k. ú. Otín o výměře 5 104 m2 

formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní 
700,00 Kč/m2 včetně DPH a s podmínkou rozdělení pozemku minimálně na 4 stavební parcely. 

     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 466/23 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/36/2020/Če  
z 28.07.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Revitalizace 

parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna ceny díla a termínu 
dokončení díla.  

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
3. Rada města uložila ORM uplatnit sankce dle SoD vůči zpracovateli PD. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 467/23 

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 „Oprava Kolonády 
v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“ formou odeslání 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Ing. Jiří Kučera          

  

 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 12/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

                                                                                             Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 468/23 
Rada města vzala na vědomí podané informace o aktualizaci žádosti o dotaci na projekt „Expozice - 
refektář čp. 59/I“ z IROP a uložila ORM postupovat v administraci žádosti dle uvedeného 
harmonogramu a požadavků poskytovatele dotace. 

               Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 469/23 

Rada města vzala na vědomí informace ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Podzemní 
kontejnery Klatovy“, vydaného formou Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 470/23 
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Snížení 
přívalových průtoků Klatovy – Luby“, vydaného formou Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

              Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 471/23 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/2/2019/Ko, uzavřené 
mezi městem Klatovy a Společnosti Dehtín – VAK - ŠVAK na akci „Vodovod a kanalizace - 

Dehtín“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.       
 2.  Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1 k SoD v předloženém znění. 
         Zodpovídá: pí Ing. . Pleskotová 

 

Bod č. 472/23 

Rada města doporučila ZM schválit akce do Programu regenerace MPZ pro rok 2021:  
č. 1 -  objekt č. p. 174/I, Plánická ul., Klatovy - oprava omítek soklové části,  
č. 2  -  kostel sv. Vavřince, Plánická ul., Klatovy - instalace ochranného systému proti holubům,  

č. 3  -  objekt č. p. 3, 4/I, Plánická ul., Klatovy - oprava omítek včetně nátěru (v úrovni 1.NP  
 a u okap. římsy),  
č. 4  -  objekt č. p. 59/I, Balbínova ul., Klatovy - nátěr oken (z nádvoří),  
č. 5  -  objekt muzea č. p. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád (dokončení dvorní části, 
 štít). 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 473/23 

Rada města schválila SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Klatovy podnájem nebytového 
prostoru č. 41, na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV Hasičské vzájemné pojišťovně a.s. se sídlem 
Praha 2, Římská 2135/45. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová   

 

Bod č. 474/23 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pokrytí nákladů 

spojených s vydáním publikace „Klatovské báje, legendy a pověsti dle starých záznamů“ 

do maximální výše 52 tisíc Kč. 
        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 475/23 

1. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy nové znění organizačního řádu. 
2. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy nové znění pracovního řádu.  
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 476/23 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc říjen 2020. 
 

Bod č. 477/23 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a , . , Klatovy III (nájemce). 
Předmět smlouvy:  nebyt. prostor Vídeňská ul. 9/IV Klatovy – poř. č. 753. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Městským ústavem sociálních 
služeb Klatovy, zastoupeným ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: na pp.č. 386/2 k.ú. Klatovy - garáž č. 16 – poř. č. 754. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Městským ústavem sociálních 
služeb Klatovy, zastoupeným ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: na pp.č. 386/2 k.ú. Klatovy – garáž č. 15 – poř. č. 755.   
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Městským ústavem sociálních 
služeb Klatovy, zastoupeným ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: na pp.č. 386/1 k.ú. Klatovy – garáž č. 9 – poř. č. 756.   
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená Ing. Marcelem Herejkem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce“ IE-12-0007908/001 – poř. č. 757. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, 
zastoupena společností GasNet Služby, s.r.o., Brno zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou 
Bulínovou (budoucí oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Rybníčky, číslo stavby: 7700102560“ – poř. č. 758. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem 

(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, parc. č. 673 – NN“ č. IV-12-0016348/1/VB – poř. č. 
759. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Společností Dehtín – VAK – ŠVAK, zastoupenou Mgr. Michalem 
Marešem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 5. 1. a 5. 2. “smlouvy“ – poř. č. 760. 
 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2020/Če z 18.05.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy 
a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 5. 1. „smlouvy“ – poř. č. 761. 
 

 

Bod č. 478/23 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

          

     

           Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 
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Bod č. 479/24 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 480/24 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 954/16 o výměře cca 132 m2 v k. 

ú. Klatovy , ,  za cenu smluvní (dle ZP administrativní) 
1.180,00 Kč/m2, tj. celkem cca 155.760,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

2.  Rada města doporučila  ZM schválit výkup části pp. č. 3104/10 o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Klatovy do majetku města od , , , za cenu 

obvyklou 150,00 Kč/m2, tj. celkem cca 4.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 481/24 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Parkovací pruh 
Procházkova ulice, Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 
190 00 Praha 9, IČ: 26177005. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.090.000,00 Kč 
bez DPH, 1.318.900,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 482/24 

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 „Luby u pily – 

prodloužení obytné zóny“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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. 

 

 

     

USNESENÍ č. 24 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 24. listopadu 2020 
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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          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová      

  František Kocfelda           

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 12/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 483/24 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva, na akci „ROZVOD SCZT 

ROZVOJ č. p. 106 – 107, Klatovy V“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce 
a internetových stránkách + odeslání 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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 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 předpokládaném termínu 01/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 484/24 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tisk měsíčníku 
KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

2.   Rada města vzala na vědomí informace 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 jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Karel Kotěšovec      

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Pavla Hilscher       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 30.11.2020 od 10:00 h jejího 

zasedání v kanceláři ředitele MěKS. 
 

4.  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    

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Karel Kotěšovec      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 08.12.2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 485/24 

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Víceúčelové hřiště 
Točník“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v listopadu 2020.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 486/24 

1. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 
MMR ČR – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava povrchu komunikací, 
vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ v termínu do 21.12.2020. 

2.  Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit spolufinancování akce „Oprava povrchu 
komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ v roce 2021 z rozpočtu města 
nad rámec požadované dotace, tj. ve výši cca 21.552.797,00 Kč vč. DPH. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 487/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 09.11.2020. 
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Bod č. 488/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  

z  09.11.2020. 

 

Bod č. 489/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 09.11.2020. 

 

Bod č. 490/24 

Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření Městské knihovny Klatovy pro rok 2020 a změnu 
limitu na platy jako závazného ukazatele hospodaření pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 491/24 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 8/20 – část B a přijala tyto závěry:  
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 307 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , bytem . . , , na dobu neurčitou, 
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 311 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , bytem , na dobu neurčitou, pod  
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 708 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p.  a s pí , bytem  
  , , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 60.000 Kč,  

k bodu 4. 4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Klatovy, Masarykova  
  393/III s p. , bytem , , na dobu neurčitou, pod 
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 

k bodu 4. 5.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na adrese Klatovy, Masarykova  
  393/III s p. , bytem , , na dobu určitou 16  
  měsíců, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 

  Kč v měsíčních splátkách ve výši 2.500 Kč,  

k bodu 4. 6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 na adrese Klatovy, Masarykova  
  393/III s p.  a pí , bytem , 
  , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 50.000 Kč,  

k bodu 5. 1.  vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 8 a garážového stání č. G 18 na adrese  
  Klatovy, Plánická 793/IV k 30. 11. 2020, pokud k tomuto dni nebude uhrazeno  

  veškeré dlužné nájemné za byt a garážové stání.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č.  492/24 

Rada města schválila změnu plánu hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. na rok 2020. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 493/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti  Lesy města Klatov, s.r.o. ze 
04.11.2020. 

 

Bod č. 494/24 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
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Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., 
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (mandatář).  
Předmět dodatku: v příloze č. 1 mandátní smlouvy se mění ceny – poř. č. 762. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou Ing. Josefem 
Srbem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 763.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Hnačov, zastoupenou starostou Milanem 

Přerostem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 764.  
 

Nájemní smlouva „Zastávkové označníky“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou 
organizací, zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (pronajímatel). 
Předmět smlouvy: označníky – poř. č. 765.  
 

Smlouva o provedení dobrovolné dražby mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (navrhovatel) a soudním exekutorem JUDr. Danielem Míkou, LL.M., 
(dražebník). 
Předmět smlouvy: provedení dražby – poř. č. 766. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (oprávněný) a Povodním Vltavy, státním podnikem (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa, část SO 
Komunikace, Lávky 01, 02, 03“ a „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. B etapa, 

část SO Komunikace, Lávka, vodní schodiště (odpočívadlo)“ – poř. č. 767. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  č. SF VMH KT, p. o. 4/2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem  
Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II. „smlouvy“ – poř. č. 768. 
 

Smlouva o výpůjčce č. 201361 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Národním muzeem, Praha 1, zastoupeným ředitelem Českého muzea 
hudby Dott. Emanuelem Gadaletem (půjčitel) – poř. č. 769. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů  
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností 
Pošumavskou odpadovou, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Michalem Skrbkem. 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 1,3,4, „smlouvy“ – poř. č. 770. 
 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník)  
a společností AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, zastoupenou jednatelem Ing. Igorem 
Kasalickým (provozovatel).  
Předmět smlouvy:  provozování septiku v k.ú. Otín u Točníka – poř. č. 771. 
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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 0711/05/5068 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Československou obchodní bankou, a,.s. Praha, 
zastoupenou ředitelem pobočky pro FiB Milanem Partynglem (Banka). 
Předmět dodatku: změna čl. III., VI. a VII. – poř. č. 772. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vypůjčitel) a ing. Janem Tykvartem, . ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: dřevěný betlém – poř. č. 773. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vypůjčitel) a společností PEPA STYL s.r.o., Procházkova 339, Klatovy (půjčitel). 
Předmět smlouvy: dřevěný betlém – poř. č. 774. 
 

Bod č. 495/24 

Rada města schválila Pošumavskému aeroklubu Klatovy v důsledku vyhlášeného nouzového 
stavu snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část po dobu trvání nouzového stavu. 
Rada města uložila ORM připravit dodatky k nájemní smlouvě.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 496/24 

Rada města schválila pí Haně Majerové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na 
částečné pokrytí nákladů na vydání cestopisné knihy. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelkou veřejnoprávní 
smlouvu.       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  

 

Bod č. 497/24 

Rada města schválila TJ Sokol - šachklub Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč 
na dopravu na nejvyšší republikové akce. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelkou veřejnoprávní 
smlouvu.       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  

 

Bod č. 498/24 
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schválila odměnu ředitelům příspěvkových organizací MěÚ Klatovy dle předloženého návrhu.  
 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 499/24 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

          

         Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 
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Bod č. 500/25 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 501/25 

1.  Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vzala na 

vědomí Souhrnnou zprávou včetně vyhodnocení obchodní (elektronické) aukce veřejné 
zakázky na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, akce „Dodávka tepelné energie prostřednictvím kogenerační jednotky“. 

 

2.  Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. schválila 

realizaci akce „Dodávka tepelné energie prostřednictvím kogenerační jednotky“ dle navrženého 
postupu. 

         Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek 

Bod č. 502/25 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vzala na 

vědomí předběžné ceny tepelné energie pro rok 2021. 
         Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek 

Bod č. 503/25 

1. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č. 130/1 v k. ú. Tajanov u Tupadel o 
celkové výměře cca 130 m2 a stp. č. 70 v k. ú. Tajanov u Tupadel o výměře 42 m2 od , 

, ,  a  do majetku města Klatovy za cenu obvyklou dle ZP 
ve výši 150,00 Kč/m2, tj. celkem cca 25.800,00 Kč (nepodléhá DPH). 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemku pp. č. 43 v k. ú. Otín u Točníku o 
výměře cca 25 m2 mimo oplocení od . , ,  do majetku 
města Klatovy za cenu obvyklou 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 1.250,00 Kč (nepodléhá DPH). 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 3148/12 o celkové výměře 87 m2 v k. ú. 
Klatovy do vlastnictví , ,  za cenu obvyklou 25,00 
Kč/m2, tj. celkem 2.175,00 Kč (nepodléhá DPH). 

 

4. Rada města vzala na vědomí informace o vývěsních skříňkách a tubusech na pozemcích města 
v Klatovech a uložila architektce města zpracovat návrh jednotného vzhledu vývěsních skříněk 
a tubusů vč. jejich umístění ve městě a po projednání v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a 
RMPZ a kulturní komisi jej předložit RM k odsouhlasení. 

 

5. Rada města rozhodla o prodloužení pachtu pp. č. 1191 v k. ú. Kal u Klatov o celkové výměře 
2 174 m2 na dobu neurčitou za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 761,00 Kč/rok + 
inflace pro , , . 

 

6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu  „Novostavba rodinného domu, pozemek pp. č. 139/15 v k. ú. Točník u Klatov“ vč. 
 staveb  technické infrastruktury dle předložené dokumentace. 

USNESENÍ č. 25 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. prosince 2020 
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 b) Rada města rozhodla o přijetí daru staveb technické infrastruktury (vodovodního řadu, 
 dešťové a splaškové kanalizace a VO) vybudovaných na pp. č. 139/12, 139/24, 139/35, 
 139/36 a 139/5 v k. ú. Točník u Klatov v rámci akce „Novostavba rodinného domu na pp. č. 
 139/15 v k. ú.  Točník u Klatov“ od pana , ,   

 c) Rada města doporučila ZM schválit dar pozemků, popř. jejich částí - pp. č. 139/24, 139/35, 
 139/36 a 139/5 v k. ú. Točník u Klatov vč. stavby komunikace na těchto pozemcích od  
 , ,  a . , , , do majetku města 
 Klatovy. 

 

7. 1) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním společného povolení stavby na akci 
 „Novostavba  OC Klatovy, ulice Domažlická“ na pp. č. 4220, 3454/6 a 4000/13 v k. ú. 

 Klatovy vč. umístění staveb technické infrastruktury a vjezdu na pp. č. 4000/11, 4218 a 
 4219/1 dle předložené PD. 

 2) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro Projekční 
 společnost obchodních center, v. o. s. a souhlasila se zásahem: 

  a) do chráněné komunikace z asfaltového povrchu – ulice V Nuzných na pp. č. 4219/1  
 v k. ú. Klatovy pro připojení zpevněné plochy s parkovištěm u objektu stavby, 

b) do chráněné komunikace z asfaltového povrchu – ulice V Nuzných na pp. č. 4219/1  
 v k. ú. Klatovy v rozsahu cca 6,1 m, pro uložení kanalizační přípojky dešťových vod, 
c) do chráněného chodníku z asfaltového povrchu a zámkové dlažby v Domažlické ulici na 

pp.  č. 4218 v k. ú. Klatovy v rozsahu cca 4,2 m,  pro uložení kanalizační přípojky 
dešťových  vod, 

d) do chráněného chodníku z asfaltového povrchu a zámkové dlažby v Domažlické ulici na 
pp.  č. 4000/11 a 4218 v k. ú. Klatovy v rozsahu cca 12,1 m pro uložení přeložky a 
přípojky telekomunikačního kabelu Cetin,  

vše dle podmínek HO. 

 

8. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
ELEKTROMONTÁŽE Touš, s. r. o., Nýřany – Úherce a souhlasila s provedení výkopových 
prací pro uložení kabelu NN do obecních pp. č. 3578/4, 3578/5 v k. ú. Klatovy – veřejné zeleně 
v zahrádkářské kolonii Markyta po dobu 10 pracovních dní v období od 10.12.2020 do 
08.01.2021 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit konečné úpravě 
povrchu po výkopech, s podmínkami HO a TSMK. 

 

9. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro Senergos  
 a. s., Nevřeň a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3106/50 v k. ú. 

Klatovy v jednom dni v termínu od 09.12.2020 do 31.03.2021 za vhodných klimatických 
podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu, dle podmínek HO.  

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
nového kabelového vedení NN a umístění kabelové komory v rámci stavby: 
„Klatovy_1107,KT_1078 – VN, NN, ROI“ v obecních pp. č. 4003/4, 4000/1 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

  

 Rada města souhlasila s rekonstrukcí stávajícího zemního vedení VN a NN v obecních pp. č. 
4003/5, 969/26, 4003/4, 4004/1, 1335/20, 4003/1, 4001/1, 961/5, 961/4, 968/59, 954/18, 954/7, 

3452/1, 4002/5, 4000/11, 4000/2, 4218, 954/20, 4219/3, 4203, 4229/2, 4000/1, 6557, 6558, 

3999/1, 3999/4, 3998/1, 3997/4, 3997/1, 3700/13, 279/5, 279/7 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO, popř. TSMK. 
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 Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro ČEZ 
Distribuce, a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací pro rekonstrukci zemních vedení 
VN a NN v chráněných komunikacích na obecních: 

 a) pp. č. 961/4 v k. ú. Klatovy – asfaltovém chodníku v Mánesově ulici, 
 b) pp. č. 279/13 v k. ú. Klatovy – vozovky ze zámkové dlažby v Aretinově ulici, 
 c) pp. č. 4218 v k. ú. Klatovy – chodníku ze zámkové dlažby v ul. V Nuzných u okružní 

křižovatky, 
 vše dle podmínek HO. 
 

11. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

 uložení plynovodní přípojky v obecní pp.č. 3209/24 v k. ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy 
 K Vodojemu  parc. č. 3209/93“ dle předložené dokumentace. 

  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 

  a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na obecní pp. č. 
 3209/24 v k. ú. Klatovy pro uložení plynovodní přípojky v rámci akce: „Klatovy – 

 K Vodojemu parc. č. 3209/93“, s podmínkami HO a TSMK. 

 

12. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Drslavice KT, pp. č. 246/43 - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 440/1 a 14/1 
v k. ú. Drslavice u Tupadel dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

13. Rada města souhlasila s realizací akce „Drslavice KT, pp. č. 147/18 – VN, TS, NN“ dle 
předložené projektové dokumentace Martia a. s. a souhlasila s umístěním části stavby – kabelu 

NN do pozemků města pp. č. 438/2, 147/53, 147/1, 147/35 a 449/8 v k. ú. Drslavice u Tupadel.  
 

14. Rada města schválila prodloužení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – 

místní komunikace v ul. Pražská, Vídeňská a Plánická v Klatovech pro vozidla obchodní firmy 
Prazdroj a. s. v souvislosti se zásobováním Restaurace Žíznivej Kozel v ulici Pražská čp. 123 
dle upřesňujících podmínek hospodářského odboru na dobu od 10.12.2020 do 30.11.2023 pro 

ŽÍZNIVEJ s. r. o., Šmilovského 14, p. Klatovy, zastoupenou jednatelem Pavlem Chmelíkem. 
 

15. Rada města schválila prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace na náměstí 
Míru v Klatovech pro umisťování restauračních předzahrádek před provozovnami na období od 
01.01.2021 do 31.12.2023 s tím, že v kalendářním roce je možné předzahrádky umístit 
v období od 01.03. do 31.10. roku.  

 

16. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 449/7, 449/8, 449/22 
v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Štěpánovice KT, K 
Švihovu - NN“ v rozsahu cca 148 bm zemního vedení NN. 

 

17. Rada města rozhodla o uzavření kupní smlouvy na prodej trvalých porostů na obecních 
pozemcích v k. ú. Klatovy a Luby dotčených trvalým záborem stavby:  „Přeložka silnice 1/27 – 

obchvat Klatov“ mezi městem Klatovy a Mokoš Pavel s.r.o., Slovanská alej 1861/32, 326 00 
Plzeň za cenu 28.670,00 Kč bez DPH, DPH bude připočteno v platné výši.  
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18. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. čl. 6575 o výměře cca 11 m2 v k.ú. 
Klatovy společnosti Klatovské reality s.r.o., Karla Kryla 2679/7, Praha 5 za smluvní cenu 
1.600,00 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem cca 17.600,00 Kč bez DPH (osvobozeno od plnění). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 504/25 

Rada města doporučila ZM schválit prodej stavebních pozemků města kupujícím, vydražitelům na 
základě provedených elektronických aukcí: 
pp. č. 3224/14 + 3224/23 o výměře 1 199 m2  za cenu dosaženou v elektronické aukci ve výši 
3.237.300,00 Kč  . , , ,  

pp. č. 3224/17 + 3224/24 o výměře 1 198 m2 za cenu dosaženou v elektronické aukci ve výši 
3.570.040,00 Kč , , ,  
pp. č. 3224/18 + 3224/25 o výměře 985 m2 za cenu dosaženou v elektronické aukci ve výši 
3.211.100,00 Kč , , ,  

pp. č. 405/1 o výměře 640 2, za cenu dosaženou v elektronické aukci ve výši 2.880.000,00 Kč  
. , ,  – , 

vše v obci a  k. ú. Klatovy. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 505/25 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva, na akci „Oprava Kolonády 
v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“. Důvodem zrušení je skutečnost, že po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 

2.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva na akci „Oprava Kolonády 
v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“ formou 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 za předmět 
plnění. 

 

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

5.  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. 

     

6.  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          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

  Ing. Jiří Kučera            

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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7.  Rada města uložila ORM předložit RM 12/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 506/25 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. 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 17.280.235,33 Kč 
bez DPH, 20.909.084,75 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 507/25 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tisk měsíčníku KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – NAVA Tisk, s.r.o., Hankova 1455/6, 

301 00 Plzeň, IČ 06937128. 
 

2.  Rada města uložila řediteli Městského kulturního střediska ukončit zadávací řízení zákonem 
stanoveným způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o zajištění 
služby za cenu 592.200,00 Kč bez DPH, 716.562,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   p. K. Kotěšovec 

Bod č. 508/25 

Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti dotačního programu města „Podpora při 
realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města Klatovy a integrovaných 
obcí“ do 31.12.2022. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 509/25 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 30.11.2020. 

 

Bod č. 510/25 

Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2021 – 2025, 

b) rozpočet města Klatovy na rok 2021 takto: 

•  celkové příjmy rozpočtu ve výši: 495.288 tis. Kč, 

•  celkové výdaje rozpočtu ve výši: 401.755 tis. Kč, 

•  rozpočtovou rezervu pro rok 2020 ve výši: 78.198 tis. Kč, 

•  zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2020 ve výši 136.820 tis. Kč, 

•  závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ),  
•  rozpočet jednotlivých peněžních fondů města,  

•  rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem,  
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•  splátky úvěrů,  

•  limit na platy zaměstnanců města Klatovy,  

•  plán hospodářské činnosti města pro rok 2021. 

 

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 mimořádných dotací 
přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2021  

 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným subjektům: 

  Stálá divadelní scéna Klatovy    700.000 Kč 

  Hockey club Klatovy             2.250.000 Kč 

  Senior HC Klatovy, s. r. o.     350.000 Kč 

  SK Klatovy 1898, z. s.     300.000 Kč 

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                                                                                                                    pí J. Koželuhová 

Bod č. 511/25 

1.  Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2020. 
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 ve výši  
 120.308 Kč pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve 

Václavské ul., Klatovy, pro období od 01.07.2020 do 30.11.2020, z rozpočtu Fondu dotací pro 
rok 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                  pí J. Koželuhová 

Bod č. 512/25 

Rada města doporučila ZM schválit ceny vodného a stočného na rok 2021 ve výši: 
vodné – 33,54 Kč/m3; stočné – 26,33 Kč/m3; tj. V+S – 59,87 Kč/m3 bez DPH, 

vodné – 36,90 Kč/m3, stočné – 28,97 Kč/m3; tj. V+S – 65,87 Kč/m3 včetně DPH. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 513/25 

1. Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 6 /2020, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2021/2022.   

2. Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se koná 01.04. 2021. 
                Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 514/25 

Rada města schválila čerpání fondu investic Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 ve výši 
84.460 Kč bez DPH na nákup, instalaci a připojení nového kotle na topnou soustavu šaten 
tělocvičny na Vodojemu.  

                                                 Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

 

Bod č. 515/25 
1. Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Plánická 626/IV 

, . a , roční nájemné 
ve výši 255.900 Kč. 

 

2. Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV, 
jehož nájemcem je pí , ke dni 31.12.2020. 
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3. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, 
Václavská 122/I p.  na dobu určitou do 30.06.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 516/25 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy, p. o. přijetí finančního daru v hodnotě 5.000 Kč na 
financování kulturních a společenských akcí pro klienty Domova pro seniory v Klatovech. 

 Dárce: TOWER Net s.r.o., Kaznějovská 1311/60, 323 00 Plzeň-Bolevec, IČ 29101760.  
2.  Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovací 

smlouvou. 

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová   

 

Bod č. 517/25 

Rada města vzal na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc listopad 2020. 

 

Bod č. 518/25 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Stavby – 

Komíny s.r.o., Plánice 356, zastoupená jednatelem Ing. Zdeňkem Zachardou (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 775. 
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena Josefem Flídrem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „IE-12-0007908/001 – poř. č. 776. 
 

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., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupenou Pavlou 

Grősslovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice KT, K Švihovu – NN“ – poř. č. 777. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/77/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a společností LUNAGAL, s.r.o. (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce“ Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 778. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zastoupenou Ing. Janem 
Cihlářem a Ing. Rostislavem Kasalem PhD. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovodní přivaděč Točník  Otín“ – poř. č. 779. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a LTK Klatovy z.s., zastoupený víceprezidentem klubu Jiřím Tománkem (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3203/1, 3204/3, 3204/116, 3228/15, 3682/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 780. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Osadním výborem obce Tajanov, zastoupeným Miloslavem Schejbalem (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 143/1 k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 781. 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če z 12.06.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM 

s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1.1. „smlouvy“ – poř. č. 782. 
 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667600305 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, zastoupena vedoucím referátu PMV Ing. Michalem Hesem a underwriterem Hanou 
Frundlovou (pojistitel).  

Předmět smlouvy: pojištění hasičských vozidel – poř. č. 783. 
 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667600201 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, zastoupena vedoucím referátu PMV Ing. Michalem Hesem a underwriterem Hanou 
Frundlovou (pojistitel).  

Předmět smlouvy: pojištění vozidel MěÚ – poř. č. 784. 
 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2020/Če mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy, a.s. zastoupenou  

Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. V „smlouvy“ – poř. č. 785. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Střední školou zemědělskou a potravinářskou Klatovy, zastoupenou ředitelem 
školy Ing. Vladislavem Smolíkem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pacht pozemků v k.ú. Klatovy a Slavošovice – poř. č. 786. 
 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s. (pojistitel). 
Předmět smlouvy: úrazové pojištění – poř. č. 787.  
 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a společností 
GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Zdeňkem Petrášem a 
Vendulou Lokajovou (vlastník PZ) - poř. č. 788. 
 

 

Bod č. 519/25 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši.   
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 520/25 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 15.12.2020.  
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Bod č. 521/25 

Rada města dle zák. č.  262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila mimořádné odměny 

ředitelům ZŠ a MŠ v předložené výši.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 522/25 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

          

         Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 
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Bod č. 523/26 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 524/26 

1. Rada města nesouhlasila s dostavbou garáže na pp. č. 3756/11, 3756/12, 6767/1 a 6725 v k. 
ú. Klatovy ve vlastnictví , , p.  dle předložené 
dokumentace. 

 

2.  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 bez DPH pro 
akce:  

1) k. ú. Vícenice u Klatov –„Vícenice, KT, pp. č. 177/22 - NN“  
pp. č. 299 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 17 bm zemního vedení NN a 
osazení rozpojovací skříně na stávajícím sloupu.  
2) k. ú. Drslavice u Tupadel –„Drslavice, KT, pp. č. 147/18 – VN, TS, NN“  
pp. č. 438/2, 111/3, 110, 147/1, 147/35, 147/53, 147/22, 147/21. 147/20, 147/19 ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 35 bm vzdušného vedení VN, cca 154 bm 
zemního vedení NN, cca 40 bm zemnícího pásku, 4x skříň v pilíři, 1x distribuční 
trafostanice. 

            Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 525/26 

Rada města schválila předložený návrh územní studie ÚS.9 – Markyta a uložila OVÚP MěÚ 
Klatovy zajistit vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 
        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 526/26 

Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně dalšího postupu rekonstrukce objektu bývalé 
porodnice pro projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“.  
Rada města uložila architektce města zpracovat požadavky na charakter možné přístavby, ověřit 
zkušenosti s obdobnými projekty vč. odhadu nákladů a předložit tyto podklady RM k projednání v 
lednu 2021. 

            Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 527/26 

Rada města vzala na vědomí informace o úpravách v lesoparku Vodojem a uložila ORM předložit 
doplňující informace dle diskuse na RM 05.01.2021.  

           Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

         Ing. M. Kříž  

 

 

 

USNESENÍ č. 26 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 22. prosince 2020 
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Bod č. 528/26 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ROZVOD SCZT ROZVOJ č. p. 106–107, 

Klatovy V“, otevřená výzva.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ŠAFINVEST, s. r. o., Kollárova 511, 397 
01 Písek, IČ: 28078756.  
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.261.422,10 Kč bez 
DPH, 1.526.320,74 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 529/26 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Luby u pily – prodloužení 
obytné zóny".  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy 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 2.592.583,22 Kč bez 
DPH, 3.137.025,70 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 530/26 

1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení COLAS CZ, a.s., Rubeška 
215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, odstoupením ze zadávacího řízení dle § 47 odst. 4) písm. a) 
zákona, podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení na akci „Parkovací pruh Procházkova ulice, Klatovy“.  
2. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Parkovací pruh Procházkova 
ulice, Klatovy“.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako 2. v pořadí – Silnice 

Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.  
3. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.281.952,98 Kč bez 
DPH, 1.551.163,11 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 531/26 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva, na akci „Oprava Kolonády v 
Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro 
podání nabídek byla jediná nabídka, která je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná. 
        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 532/26 

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 „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2021, 2. část“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových 
stránkách + odeslání 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:  
Členové:  
Ing. Václav Chroust  
Ing. Martin Kříž  
Petr Fiala  

Pavel Strolený  
Mgr. Jaromír Veselý  
Ing. Daniela Pleskotová  
Mgr. Radka Šustrová  
František Kocfelda  
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

6. Rada města uložila ORM předložit RM v 02/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky.  
          Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

                           F. Kocfelda  

Bod č. 533/26 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2020. 

Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2020. 
2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací města 
pro rok 2020, a to: 

a) objem prostředků na platy pro rok 2020 

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2020. 
                                          Zodpovídá: Ing. H. Chalupová 

Bod č. 534/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 07.12.2020. 

 

Bod č. 535/26 

1. Rada města schválila rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací města pro rok 

2021. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 
2021. 

2. Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města 



4 

 

 

pro rok 2021, a to: 

a) objem prostředků na platy pro rok 2021, 

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021. 
3. Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 

pro roky 2021 – 2023. 

            Zodpovídá: Ing. H. Chalupová 

Bod č. 536/26 

1) Rada města schválila kalkulaci pro jednotnou stokovou síť pro rok 2021.  
2) Rada města schválila ceny srážkovného pro rok 2021 takto:  
- cena bez DPH 15,92 Kč/m3 

- cena s DPH (10 %) 17,51 Kč/m3. 

 

Bod č. 537/26 

Rada města vzala na vědomí informace o provozování MHD v Klatovech v době od 01.07.2020.  
Rada města schválila Smlouvu o finanční spolupráci v předloženém znění.  
                        Zodpovídá: F. Kocfelda 

Bod č. 538/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 14.12.2020. 
 

Bod č. 539/26 

Rada města Klatov rozhodla o revokaci bodu č. 446/21 usnesení RM č. 21 a přidělila mimořádné  
dotace žadateli SK Volejbal Klatovy:  
- na zajištění účasti dr. žen ve II. lize ve výši 30.000 Kč,  

- na cestovní náklady dr. juniorek v I. lize ve výši 32.000 Kč. 

             Zodpovídá: J. Koželuhová  

Bod č. 540/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze 
14.12.2020. 

 

Bod č. 541/26 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 9/20 z 15.12.2020 a přijala tyto závěry: 
 

K bodu 3.1.  

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1+3 s příslušenstvím na adrese Klatovy, 
Pražská 155/I, s pí , , , na dobu určitou 1 rok.  
 

K bodu 3.2. 

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10, 0+1 s příslušenstvím na adrese Klatovy, 
Koldinova 326/II, s , , , na dobu určitou 1 
rok. 

 

K bodu 3. 3.  
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.20, 3+KK s příslušenstvím na adrese Klatovy, 

Plánická 836/IV, s   a . , , 

, na dobu určitou 1 rok. 
 

K bodu 3.4.  

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, bezbariérový, 
Plánická 793/IV, Klatovy, s . , , na dobu 

určitou 1 rok. 
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K bodu 4.   

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 15, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, s  , , , na dobu 

určitou 3 měsíce, pod podmínkou ukončení smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č.8. 
 

K bodu 4.2. 

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 31, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, s , na dobu 

určitou 3 měsíce.     

 

K bodu 4.3. 

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 33, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, s , .  ,  na dobu 

určitou 3 měsíce. 
 

K bodu 4.4. 

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8, na adrese Klatovy, 
 

Zahradní 743/III, s , .  ,  na dobu 

určitou 3 měsíce, po uvolnění ubytovací jednotky. 
                              Zodpovídá: Ing. J. Kurcová 

Bod č. 542/26 

 Rada města schválila složení redakce Klatovského zpravodaje – Ing. Milan Jarošík, Karel 
Kotěšovec, Jiří Tománek. 
         Zodpovídá: Ing. M. Jarošík 

Bod č. 543/26 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. rozdělení schváleného 
příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro rok 2020 v celkové výši 11.100 tis. Kč, takto:  
• ve výši 9.100 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz MěÚSS Klatovy  
• ve výši 2.000 tis. Kč jako investiční příspěvek do fondu investic MěÚSS Klatovy  
RM schvalila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci změnu plánu. 
                 Zodpovídá: Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 544/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství  
Klatovy, s.r.o., ze dne 01.12.2020. 

 

Bod č. 545/26 

Rada města ve smyslu § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválila texty 
předložených uzavíraných smluv: 

Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Město) a obcí Lomec, zastoupenou starostou obce 
Františkem Skálou (Obec).  
Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře - poř. č. 789. 
  

Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Město) a obcí Mezihoří, zastoupenou starostou obce 
Ing. Janem Krsem (Obec).  

Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře - poř. č. 790. 
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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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená společností MARTIA a.s., zastoupena pí Olgou Zavoralovou (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Drslavice KT, parc. č. 147/18 – VN, TS, NN - poř. č. 791.  
 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Telco Pro Services, a.s., zastoupenou Miroslavem Barákem 
(oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy optická přípojka k objektu Plzeňská 90“ - poř. č. 792.  
  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupené jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce IV – 12 – 0015634/VB/02, Otín KT, parc. č. 4 – NN - poř. č. 793.  
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená společností SUPTel, a.s., zastoupená Petrem Skopalem (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce Vícenice KT, par. č. 177/22 – NN č. IV-12-0016699 - poř. č. 794.  
  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel Rady města Klatovy č. P 
1/2013 ze dne 26.06.2013 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).  
Předmět smlouvy: změna článku 14, bod 2 „Smlouvy“ - poř. č. 795.  
 

Dohoda o výši nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).  
Předmět smlouvy: dešťová kanalizace - roční nájemné - poř. č. 796. 
 

Dohoda o mimořádném nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).  
Předmět smlouvy: dešťová kanalizace - mimořádné nájemné - poř. č. 797. 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 14/2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: změna čl. II., odst.2.2. „smlouvy“ - poř. č. 798.  

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 16/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a , . ,  a  

, .  
 (nájemci).  

Předmět smlouvy: nájem p. č. st. 3521 a pozemek p. č. 3206/121 KÚ Klatovy a pozemek p. č. st. 
3521 – budova č.p. 626 - poř. č. 799.  
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o., 33/2015 ze dne 26.6.2015 mezi městem 
Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou 
Kurcovou (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem 

Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 2 smlouvy - poř. č. 800. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mlýnské Struhadlo, zastoupenou starostkou Janou 
Křížovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - poř. č. 801. 
  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Chlistov, zastoupené starostou Ing. Václavem 
Boučkem (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - poř. č. 802.  
 

Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
p.o., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (správce).  
Předmět smlouvy: užívání nemovitosti na pozemku 4242/615, 3655/5, 4242/610, 4242/601, KÚ 
Klatovy - poř. č. 803. 
  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-2512/2019/SML, VB/168/2020/33100/Kt 

mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Povodím Vltavy, státní podnik, zastoupený ředitelem závodu Berounka Ing. Miloňem Kučerou 
(budoucí povinný).  
Předmět smlouvy: akce „I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba – aktualizace DSP“ - poř. č. 804. 
 

Smlouva o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond uzavřená mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  (konečný uživatel) a Euroregionem 
Šumava - jihozápadní Čechy - Správce Dispozičního fondu, Stachy 422, zastoupeným předsedou 
Ing. Liborem Pickou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: projekt "Fascinace sklem - Práce ze sklářské školy ve Zwieselu" – poř. č. 805. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p. o., 38/2015 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivedným muzeem Dr. 
Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: prodloužení termínu výpůjčky  - poř. č. 806. 
 

Bod č. 546/26 

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 06/2020 v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města 
ze dne 11.12.2018, kterým byla pověřena k provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a 
použití účelových dotací před koncem kalendářního roku.  
        Zodpovídá: Ing. H. Chalupová 

Bod č. 547/26 

Rada města schválila změnu plánu hospodaření hospodářské činnosti města na rok 2020. 
        Zodpovídá: Ing. J.Kurcová 
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Bod č. 548/26 

Rada města schválila spolku Grafika, spol. s r.o. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na  
částečné pokrytí nákladů na vydání básnické sbírky „Ubývání“. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadatelkou veřejnoprávní 
smlouvu.  

        Zodpovídá: J. Koželuhová 

 

Zapsala: Koželuhová 

 

 

 

 

         

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

        

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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