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Bod č. 339/15 

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 „Stezka pro chodce 
a cyklisty Klatovy – Beňovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy, IČ 45357307. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 7.634.695,37 Kč bez 
DPH, 9.237.981,40 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 340/15 

1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení VYSSPA Sports 
Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638, odstoupením ze zadávacího řízení 
a neposkytnutím součinnosti k uzavření smlouvy z kapacitních důvodů podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“.  

 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Revitalizace 
parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako 2. v pořadí – Lesní 
stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.850.000,00 Kč 
bez DPH, 8.288.500,00 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 341/15 

Rada města neschválila kupní cenu ve výši 219.000 Kč za pozemek č. 883/3 v k. ú. Dehtín, 
navrženou ze strany Správy železnic, státní organizace, Praha a pověřila starostu města požádat o 
snížení prodejní ceny o náklady s prodejem spojenými.  
 Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 

Bod č. 342/15 

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. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)   
a , ,  (nájemce).  

USNESENÍ č. 15 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 27. července 2020 
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Předmět smlouvy: pronájem nebytových prostor v čp. 59/I, Klatovy. 
 

 

 

Bod č.  343/15 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

        

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 


