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Bod č. 401/19 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 402/19 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.  

a) vzala na vědomí rozbory hospodaření společnosti za 1. pololetí 2020, 
b) vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 05.08.2020, 
c) schválila navýšení sociálního fondu společnosti převodem z fondu rozvoje ve výši 75 tis. Kč, 
d) uložila jednatelce společnosti předložit RM 10.11.2020 nový návrh plánu hospodaření. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 403/19 

1. Rada města rozhodla o přijetí daru Kydlinské Svatojakubské křížové cesty umístěné na 
obecním pozemku pp. č. 704 v k. ú. Kydliny od , ,  
Klatovy do majetku města Klatovy. 

 

2. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, týkajícího se  rozšíření 
předmětu nájmu o části pp. č. 1465/32, 3516/6, 447/1, 2045/11, 3209/59, 967/6, 3409/9, 
2009/3, 4002/5, 6541, vše v k. ú Klatovy o celkové výměře 11 m2 za cenu 100,00 Kč/m2, tj. 

celkem 1.100,00 Kč České poště, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 za 
účelem umístění poštovních schrán, ostatní ujednání z nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

3. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu „Rodinný dům na pp. č. 246/43 v k. ú. Drslavice u Tupadel“ vč. umístění staveb 
 technické infrastruktury a vjezdu na obecním pozemku pp. č. 440/1 v k. ú. Drslavice u 
 Tupadel – dle přiložené dokumentace. 

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného v pp. č. 
 440/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel v rámci akce „Rodinný dům na pp. č. 246/43 v k. ú. 
 Drslavice u Tupadel“ od paní ,  do 

 majetku města Klatovy. 
 

4. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu „Vodovodní přípojka pro  čp. 50“ v obecní pp. č. 147/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel, 
 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a termínem realizace v koordinaci se 

 stavbou dalších přípojek v místě. 
 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel RM pro povolování výkopů pro paní 

 Irynu Haponovou a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 147/1 v k. ú. 
 Drslavice pro uložení vodovodní přípojky dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Sobětice, KT, pp. č. 50/3 - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 146/1, 269/1, 

62/1, 268/4 a 268/2 v k. ú. Sobětice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 29. září 2020 
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6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Štěpánovice, KT, pp. č. 673 - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 87/12, 449/22, 
671, 672 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Štěpánovice, KT, K Švihovu - NN“ a s uložením kabelu NN na obecních pp. č. 449/22, 449/8 
v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8.  Rada města rozhodla o výpůjčce obecního pozemku pp. č. 143/1 v k. ú. Tajanov u Tupadel o 
výměře cca 2 436 m2 Osadnímu výboru v Tajanově na dobu neurčitou pro vybudování dětské 
cyklodráhy s mírnými terénními převýšeními, bez umístění dočasných či trvalých staveb. 

 

9. Rada města nesouhlasila se zřízením věcného břemene (služebnosti) práva průchodu a průjezdu 
přes pozemek pp. č. 147/43 v k. ú. Drslavice u Tupadel ve vlastnictví města Klatovy ve 
prospěch majitele sousedního pozemku pp. č. 147/3  v k. ú. Drslavice u Tupadel. 

 

10. 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, Markyta, pp. č. 2216/4 - NN“ 

  pp. č. 3578/4, 3578/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 71 bm zemního vedení 
 NN a umístění 1x kabelového pilíře, 

 2)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Divadelní, pp. č. 3403/20 - NN“ 

  pp. č. 3403/20 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2x1 bm zemního vedení NN a 
 umístění 1x kabelového pilíře. 

 

11. 1) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro T-Mobile 

 Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem: 
a)  do chráněné komunikace z asfaltového povrchu - křižovatky ulic Voříškova a Čechova 

na pp. č. 3516/1 v k. ú. Klatovy v roce 2020 pro uložení kabelu VO, 
b)  do chráněného chodníku z asfaltového povrchu v Kollárově ulici u křižovatky 

s Plzeňskou ulicí na pp. č. 3443/1 v k. ú. Klatovy, oboje pro uložení optických kabelů 
v rámci akce: „INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY – 2. etapa“, dle podmínek 
HO. 

2) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro T-Mobile 

Czech Republic a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecním pp. č. 3516/1 
v k. ú. Klatovy pro uložení optických kabelů v rámci akce: 

  „INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY – 2. etapa“,  od 15.11.2020 do 20.11.2020, za 

vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit provizorní úpravě povrchu po 
výkopu, s podmínkami HO. 

 

12. Rada města rozhodla o zřízení mezideponie na pp. č. 967/13 v k. ú. Klatovy – při okraji 
vozovky v ul. Karafiátová pro firmu GASSPO, spol. s r. o. po dobu realizace stavby „Klatovy, 
Domažlické předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ 
s podmínkami HO. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 404/19 

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 rozvodů vody a kanalizace – 

umývárny a WC – pavilon „C“ MŠ Studentská“.  
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební společnost s.r.o., 
K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ: 26357534.  

 

2. Rada města uložila ředitelce MŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a   

 uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.419.000,00 Kč bez 
DPH, 1.716.990,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 405/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če 
z 12.06.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci „Revitalizace 

Divadelní ulice v Klatovech“. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění a 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. 406/19 

Rada města souhlasila s dokončením projektu „Expozice - refektář čp. 59/I“ z IROP a s využitím 
nabídnuté částky z IROP na financování. 
Rada města uložila ORM do 15.10.2020 aktualizovat projektovou žádost a podat ji poskytovateli 

dotace včetně všech dalších požadovaných podkladů k vydání RoPD. 
        Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

Bod č. 407/19 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR 
pro rok 2021 na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“.  

 

2.  Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ z programu 

MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 na akci “Pořízení CAS pro JSDHO Klatovy“ a „Pořízení CAS 
pro JSDHO Luby“. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 408/19 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 2/2021 MPO do 
Programu EFEKT II. pro rok 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech –  

3. etapa“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 31.10.2020.  
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 409/19 

1. Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 3. výzvy MŽP na realizaci 

akce „Vodovod  Otín – přivaděč – PD“ a  uložila ORM ve spolupráci se ŠVAK, a. s. zajistit 

podání žádosti na projekt v termínu do 29.01.2021. 

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního 
příspěvku na realizaci akce „Vodovod Otín – přivaděč - PD“ s obcí Předslav ve výši 
odpovídající 50 % podílu města Klatovy k dotaci na realizaci akce. 

     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 410/19 
1. Rada města vzala na vědomí informaci z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a 

RPMZ, týkající se využití pp. č. 3179/19 v k.ú. Klatovy „U BMX“. 

 

2. Rada města neschválila návrh Studie zástavby obecního pp. č. 3179/19 v k. ú. Klatovy 
předložený společností Klatovská stavební kancelář s. r. o. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 411/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/HO-INV/2020-park. 

z 19.08.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Parkoviště-

sídliště U Pošty Klatovy“. Předmětem dodatku je rozšíření seznamu poddodavatelů při 
provádění díla. 

 

2.  Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 412/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO/-INV/2020-cyklo 

z 01.09.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Stezka pro 
chodce a cyklisty Klatovy – Beňovy“. Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů při 
provádění díla.   

 

2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 413/19 

Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2020 do 30.06.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová   

Bod č. 414/19 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  
ze 14.09.2020. 

 

Bod č. 415/19 

1. Rada města revokovala usnesení RM z 15.09.2020 bod č. 392/18 k bodu 4.2. 

 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, 
Václavská 122/I s pí , na dobu určitou 1 rok. 

 

2. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na adrese Klatovy, Klostermannova 516/III 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., s ročním nájemným ve výši 140.000 Kč.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 416/19 

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 
(obdarovaný) a Nadací J&T, Malostranské nábřeží 563/3, Praha 1, zastoupenou Ing. Gabrielou 
Lachoutovou (dárce). 
Předmět smlouvy: ochranné masky a náhradní filtry – poř. č. 686.  
 

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 ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 

Hendrichem (budoucí oprávněná). 
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Předmět smlouvy: akce „Klatov, Divadelní, parc. č. 3403/20 – NN“ – poř. č. 687. 
 

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 ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Markyta, parc. č. 2216/4 – NN“ – poř. č. 688. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou Václavem 
Černým (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 689. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou Zdeňkem 
Voráčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 690.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou Václavem 
Měsíčkem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 691. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO-INV/2020-cyklo z 01.09.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy 

a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 692. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/HO-INV/2020-park. Z 19.08.2020 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 seznamu poddodavatelů – poř. č. 693.   

 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20 _SOBS01_4121687572  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou vedoucím oddělení Regionální obsluhy Radoslavem Novým (PDS). 
Předmět smlouvy: připojení el. zařízení – poř. č. 694. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a společností STATEK SOBĚTICE s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem 
Markem (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp. č. 193/2 v k.ú. Křištín – poř. č. 695. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Blankou Patlejchovou, Křištín 15, Klatovy 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 137/3 v. k.ú. Křištín – poř. č. 696. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Jaroslavem Červenkou, Čechova 156, Králův Dvůr (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 v k.ú. Kvaslice – poř. č. 697. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a manž. Hanou a Jiřím Mazancovými, Měchurova 122, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 v k.ú. Kvaslice – poř. č. 698. 

 

Dodatek č. 3 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: doplnění bodu 6.7. pachtovní smlouvy – poř. č. 699.  

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če z 12.06.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM 

s.r.o. Mochtín, zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 14.2., 4.2., 5.1.1 smlouvy – poř. č. 700.  

 

 

Bod č. 417/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

             

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 


