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USNESENÍ č. 17
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 1. září 2020

Bod č. 359/17
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 360/17
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. se seznámila
s obchodně – technickými nabídkami na Dodávku tepelné energie prostřednictvím kogenerační
jednotky a uložila řediteli společnosti zabývat se připomínkami z diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek
Bod č. 361/17
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí
a) rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2020,
b) zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 12.08.2020.
Zodpovídá: p. R. Koldinský
Bod č. 362/17
Rada města vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2020 a zápis z jednání dozorčí rady
společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. z 26.08.2020.
Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.
Bod č. 363/17
Rada města vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2020 a zápis z jednání dozorčí rady
společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. z 12.08.2020.
Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek
Bod č. 364/17
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 260/1 a 602 o celkové výměře cca
290 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov do vlastnictví
,
,
za
2
cenu obvyklou 200,00 Kč/m , tj. celkem cca 58.000,00 Kč bez DPH.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 55/62 a 55/89 o celkové výměře 248 m2 v k.
ú. Sobětice u Klatov do vlastnictví
,
,
za
2
cenu obvyklou 250,00 Kč/m , tj. celkem 62.000,00 Kč bez DPH.

3.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 76/1 o celkové výměře 2 491 m2 v k. ú.
Sobětice u Klatov do vlastnictví
,
,
za cenu obvyklou
25,00 Kč/m2, tj. celkem 62.275,00 Kč bez DPH.

4.

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – části obecní pp. č. 967/6 o výměře cca
85 m2 v k. ú. Klatovy za část pp. č. 968/61 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví
, .
,
s finančním doplatkem městu ve výši rozdílu
cen dle ZP administrativních, tj. cca 84.710,00 Kč bez DPH.

5.

a) Rada města doporučila ZM upřesnit UZM z 27.03.2018 - revokovat UZM z 30.06.2020 a
schválit budoucí dar pozemků zastavěných stavbami veřejného charakteru u domu č. 9 a 10
v rámci „96 bj. Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“ do majetku města od Klatovské
stavební kanceláře s. r. o., bez pozemků zastavěných 10 soukromými parkovacími místy u
1

domu č. 9. a bez části pp. č. 3179/128 v k. ú. Klatovy v budoucnu zastavěné 10
parkovacími místy u domu č. 10.
b) Rada města upřesnila URM z 06.03.2018, potvrzené RM 23.06.2020 a schválila budoucí dar
staveb veřejného charakteru do majetku města vybudovaných u domu č. 9 a 10 v rámci
akce: „96 bj. Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“ v upřesněném stavu, tj. bez 10
parkovacích míst u domu č. 9 a bez budoucí stavby 10 parkovacích míst na části pp.
č. 3179/128 v k. ú. Klatovy.
6.

a) Rada města vyhověla námitce a rozhodla o revokaci URM z 07.07.2020 ve věci pachtu části
pozemku pp. č. 3658/1 o celkové výměře 901 m2 v k. ú. Klatovy a potvrdila URM
z 26.05.2020, tj. rozhodla o pachtu předmětných pozemků za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok +
inflace, tj. celkem 315,34 Kč/rok + inflace Měcholupské zemědělské a. s., Předslav 101,
339 01 Klatovy.
b) Rada města vyhověla námitce a rozhodla o revokaci URM z 07.07.2020 ve věci pachtu pp.
č. 204/46 a pp. č. 204/52 o celkové výměře 1 714 m2 v k. ú. Tupadly u Klatov a pp. č.
1163 a 1202/10 o celkové výměře 1 194 m2 v k. ú. Kal u Klatov a potvrdila URM
z 26.05.2020, tj. rozhodla o pachtu předmětných pozemků za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok +
inflace, tj. celkem 1.017,80 Kč/rok + inflace Zemědělskému družstvu Koryta, Koryta 63,
339 01 Klatovy.

a) Rada města souhlasila s rozšířením stávajícího vjezdu na obecní pp. č. 3197/31 v k. ú.
Klatovy – v Květné ulici pro vjezd k novému RD na pp. č. 3197/28 v k. ú. Klatovy dle
předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o daru stavebních úprav stávajícího vjezdu na pp. č. 3197/31 v k. ú.
Klatovy do majetku města od
.
,
,
.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 365/17
1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z MMR ČR v rámci programu –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7
– Podhůrecká ulice“, vydaného formou Registrace akce a uložila ORM v termínu do
30.09.2020 doložit poskytovateli dotace veškeré podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
7.

Rada města rozhodla o výpovědi Smlouvy o poskytnutí dotace se SFPI na regeneraci veřejných
prostranství na sídlištích na území ČR, v okamžiku obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
výši 11.311.628,00 Kč od MMR ČR.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 366/17
Rada města vzala na vědomí zařazení žádosti o dotaci „Podzemní kontejnery Klatovy“ mezi
náhradní projekty.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 367/17
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/21/2019/Kč
z 01.11.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ŠAFINVEST, s.r.o. Písek na akci
„Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765“. Předmětem dodatku je změna ceny
díla.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

2.

2

Bod č. 368/17
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/06/2020/Kč
z 27.01.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna
ceny díla.
Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 369/17
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/31/2019/Kč
z 31.01.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Plavecký
bazén – oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – II. a III. etapa “. Předmětem
dodatku je změna ceny díla.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 370/17
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če
z 04.11.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Snížení
energetické náročnosti bytového domu č.p. 391-393/III, Klatovy“. Předmětem dodatku je
změna seznamu poddodavatelů při provádění díla.
2.

2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 371/17
Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV, na
dobu neurčitou, spolku SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Klatovy, roční nájemné ve výši
51.888 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
Bod č. 372/17
1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy, příspěvkové organizaci podání žádosti o dotaci v rámci
mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl
sociálním službám v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a
krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19.
2.

3.

Rada města schválila MěÚSS Klatovy, příspěvkové organizaci podání žádosti o dotaci v rámci
dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský
kraj“ pro rok 2021, souhlasila s přijetím případné dotace na svůj účet a jejím vypořádáním
prostřednictvím svého rozpočtu v souladu s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 12 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy,
příspěvkové organizace na nákup vysokootáčkové průmyslové pračky s kapacitou 18 kg pro
Domov pro seniory v Újezdci ve výši max. 280.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
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Bod č. 373/17
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a společností ŠAFINVEST, s.r.o. Písek, zastoupenou jednatelem
Ing. Rostislavem Šafránkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 662.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem
Svobodou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 663.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. Domažlice, zastoupenou jednatelem
Zbyňkem Štuibrem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 664.
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových Praha, zastoupený ředitelkou odboru Odloučené pracoviště Klatovy
Ing. Jaroslavou Preslovou (převodce).
Předmět smlouvy: pozemek č. 84/2k.ú. Kydliny – poř. č. 665.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(půjčitel) a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Střeziměř, zastoupeným starostou Alešem
Ledererem (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Střeziměř - poř. č. 666.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. Domažlice,
zastoupenou jednatelem Zbyňkem Štuibrem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. „smlouvy“ – poř. č. 667.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostkou Mgr. Xenií
Bergerl (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 668.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostkou Ing. Věrou
Rozsypalovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 669.
Bod č. 374/17
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 31.08.2020 a
přijala tyto závěry:
1. schválila TJ Sokol Klatovy – šach klubu poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů pro Matyáše Roubala, účastníka Mistrovství Evropské unie
mládeže,
4

2.

schválila Pavlu Matejčíkovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na částečné
pokrytí nákladů 4. ročníku běžeckých závodů.

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 375/17
Rada města doporučila ZM schválit dotaci Triatlon klubu Klatovy ze Zlatého fondu pro rok
2020 ve výši 150.000 Kč. Dotace je určena na uhrazení části nákladů spojených s pořádáním
AUTHOR Krále Šumavy, memoriálu Františka Šraita a na úhradu nákladů spojených
s elektronickou časomírou pro Vánoční běh pod Černou věží.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 376/17
Rada města doporučila ZM schválit TJ Sokol Klatovy dotaci ve výši 100.000 Kč na částečnou
úhradu nákladů za rekonstrukci plynové kotelny v objektu Sokolovny.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 377/17
Rada města schválila upravený ceník krytého plaveckého bazénu.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 378/17
Rada města schválila starostovi města Mgr. R. Salvetrovi účast na 16. ročníku Konference
evropských regionů a měst konaný 27. – 30. září 2020 v Salzburgu, Rakousko.
Bod č. 379/17
Rada města schválila zařazení území města Klatovy do území působnosti Místní akční skupiny
Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 380/17
Rada města projednala žádost obce Hnačov o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Den na
dně“ a příspěvek neschválila.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže žadatele písemně informovat.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 381/17
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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