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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 


