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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. 
 



9 

 

 

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 


