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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 


