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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.   
 



4 

 

 

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 

 

 


