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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. 
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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. 

 

 

 

 

 



5 

 

 

     

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 


