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Bod č. 418/20 

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

Bod č. 419/20 

1. Rada města souhlasila s výměnou oplocení zahrady , ,  – stp. 

č. 10 v k. ú. Luby dle návrhu žadatelky, tj. ze ztraceného bednění do výšky 1,6 m. 

 

2. Rada města souhlasila se stavbou nového oplocení zahrady . , 
,  – pp. č. 2760/38 v k. ú. Klatovy dle návrhu žadatelky, tj. zčásti z 

betonových dílců do výšky 2 m, zčásti z poloplastového pletiva a ocelových sloupků. 
 

3. Rada města souhlasila se stavbou nového oplocení zahrady , , 
 – pp. č. 3823/3 v k. ú. Klatovy dle návrhu žadatelky, tj. z betonových dílců o celkové 

výšce 210 cm. 
 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce částí obecních pp. č. 3203/1, 3204/3, 3204/116, 3228/15, 
3682/1 v k. ú. Klatovy o výměře cca 127 m2 pro LTK Klatovy, U Čedíku 610, Klatovy IV, na 
dobu 5 let, za údržbu. 

 

5. Rada města rozhodla o pachtu obecních pozemků v k. ú. Klatovy a k. ú. Slavošovice o celkové 
výměře cca 49 ha pro Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Národních mučedníků 141, 
Klatovy IV, na dobu neurčitou, za roční nájemné 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace. 

 

6. Rada města neschválila vyhrazené parkovací místo na parkovišti v ulici Podbranská, č. pp. 
3409/9 v k.ú. Klatovy. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Luby u hřiště, rozšíření VO“ na obecních pp. č. 782/9, 782/10, 782/13, 791/7, 870/1 v k. ú. 
Luby dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

8.  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. 146/1, 269/1, 62/1, 
268/4, 268/2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k 

zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Sobětice, KT, pp. 

č. 50/3 - NN“ v rozsahu cca 84 bm zemního vedení NN. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

 

Bod č. 420/20 

Rada města vzala na vědomí informace o stavebním pozemku č. 147/10 ve vlastnictví města v k.ú. 
Otín a uložila ORM předložit RM 10.11.2020 doplňující informace dle diskuse.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

 

USNESENÍ č. 20 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. října 2020 



2 

 

 

Bod č. 421/20 

Rada města schválila Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí, vzorovou Aukční 
vyhlášku pro prodej stavebního pozemku a vzala na vědomí informaci pro občany – Jak se zúčastnit 
aukce stavebních pozemků města Klatovy. 
Rada města uložila ORM zadministrovat elektronickou aukci na prodej stavebních parcel Za 
Čedíkem a v Aretinově ulici v listopadu 2020 a stanovila, že minimální výše příhozu bude činit  
20 Kč/m2.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 422/20 

1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/20/2020/Ko ze dne 

13.03.2020, uzavřená s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy  na akci: 

„Klatovy- ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice odpadních vod“. Předmětem dodatku je změna ceny 
díla. 

 

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

 

Bod č. 423/20 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z OPŽP na projekt „Snížení 
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“ formou Registraci akce a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
        Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 424/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 05.10.2020. 

 

Bod č. 425/20 

Rada města v souladu s Koncesní smlouvou na provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy uzavřenou mezi městem Klatovy a společností Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. 
schválila Plán Obnovujících oprav pro rok 2021. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 426/20 

Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 427/20 

Rada města projednala plán investičních akcí na úseku místních komunikací v roce 2021 a uložila  
HO ve spolupráci s ORM neprodleně připravit výběrová řízení na zhotovitele staveb u akcí 
uvedených pod body 1 – 5 předloženého plánu. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                    pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 428/20 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Parkovací pruh 
Procházkova ulice, Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 

internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a 

ke splnění kvalifikace.  
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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 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 

 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 11/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   p. F. Kocfelda 

Bod č. 429/20 

Rada města schválila návrh oprav místních komunikací pro rok 2021 a uložila HO ve spolupráci 
s ORM neprodleně připravit výběrová řízení na zhotovitele staveb u akcí uvedených pod body 1 – 4 

předloženého návrhu a akci uvedenou pod bodem 5 koordinovat s ŘSD.  
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 430/20 

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rekonstrukce ulic Pražská a Rybníčky.  
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 431/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 21.09.2020. 

 

Bod č. 432/20 

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV pí  
, s ročním nájemným ve výši 13.680 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 433/20 

Rada města schválila uspořádání akce „Fascinace sklem – setkání studentů Zwiesel – Klatovy“  
v r. 2021 a schválila podání žádosti z Dispozičního fondu regionu Bavorský les – Šumava.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 434/20 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc září 2020. 
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Bod č. 435/20 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva č. 031/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: H. Křížková, I. Hüttnerová - „Brány památek dokořán“ – poř. č. 701. 

 

Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu č. 04/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a uměleckou agenturou STOPRO ART s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Mgr. Kateřinou Stojebovou (agentura). 
Předmět smlouvy:  H. Křížková – „Advent v Klatovech“ – poř. č. 702. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou, zastoupené starostou 
Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 703. 

  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou Bc. Miloslavem 

Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 704.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou JUDr. Zdeňkou 
Vlčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 705.  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru 
elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a společností REMA Systém, a.s., zastoupenou  
Ing. Davidem Chytilem (REMA). 

Předmět smlouvy: změna přílohy č. 2 „Smlouvy“ – poř. č. 706.  
  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou Bc. Miloslavem 
Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: stavba vodovodního přivaděče v rámci akce „Vodovod – Otín“ – poř. č. 707.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/177/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106“ – poř. č. 708.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/178/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
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Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodu PP 110 v km 3,040 a u  SO 111“ – poř. č. 709.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/179/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ – poř. č. 710.  
  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/180/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA(budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Odvodnění silnice II/186“ – poř. č. 711. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/183/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupenou Bc. Martinem 
Vítem MPA (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: „Přípojka NN objektu SO 304“ – poř. č. 712. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1014C20/03 VB/159/2020/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Česká republika - Státním pozemkovým úřadem, zastoupeným Ing Jiřím Papežem (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“ - přeložka vodovodního řadu PVC, 
přeložka litinového vodovodního řadu, přeložka vodovodu PP, přeložka vodovodní přípojky – poř. 
č. 713.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: VB/151/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný).  
Předmět smlouvy: „Přeložka vodovodu PVC 315 v km 4,510“ – poř. č. 714. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/110/2019/33100/Kt 

mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a , ,  (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor).   

Předmět smlouvy: „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ – poř. č. 715. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č: VB/116/2019/33100/Kt mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s. Praha, 

zastoupenou Alžbětou Myslbekovou (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (stavebník). 
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Předmět smlouvy: stavba „VPIC I-27 Klatovy přeložka 66343/18/008 SAP“ – poř. č. 716. 

 

Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytování regionálních služeb mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zřizovatel) a Městskou knihovnou Klatovy, 
příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelkou Bc. Jarmilou Poupovou (pověřená knihovna). 

Předmět smlouvy: doplnění pobočky Luby – poř. č. 717. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupenou 
společností Grid Services, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Rybníčky, číslo stavby: 7700102560“ – poř. č. 718.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014392/VB/003 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností OMEXOM GA Energo s. r.o., zastoupenou Šárkou Caklovou (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Markyta, parc. č. 2129/15 – NN“ – poř. č. 719. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013139/VB/003 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Točník, KT, parc. č. 228, 229-NN“ – poř. č. 720. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015230/VB/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena 

společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupena Pavlou Grősslovou (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Máchova, parc. č. 1378/40 – NN“ – poř. č. 721. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., zastoupenou jednatelem společnosti  
Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Hálkova – dům č.p. 132 – optický kabel“ – poř. č. 722. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem 

Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Plzeňská – optický kabel“ – poř. č. 723. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

00154085/1/VB mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Sobětice, KT, parc. č. 50/3 – NN“ – poř. č. 724. 

 

Kupní smlouva č. 30/950/20 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, zastoupený likvidátorem 
podniku Mgr. Rostislavem Pecháčkem (prodávající). 
Předmět smlouvy: prodej nemovitých věcí – poř. č. 725. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou Václavem 
Kutilem (zhotovitel). 

Předmět dodatku:  změna čl. 5.1. a 5.2. „Smlouvy“ – poř. č. 726. 

 

Bod č. 436/20 

Rada města schválila revokaci usnesení RM  z 15.09.2020 a schválila Masarykově ZŠ nákup 
digitálních učebních pomůcek za celkovou cenu 606.162,00 Kč vč. DPH.  
        Zodpovídá: Mgr. E, Salvetrová 

Bod č. 437/20 

Rada města potvrdila své usnesení ze dne 31.03.2020 o snížení nájemného pro nebytové prostory 
města (vyjma garáží a vysílačů), a to i na dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou České 
republiky od 05.10.2020. Nájemné připadající na tuto dobu bude sníženo o 100%. Rada města 
uložila připravit dodatky k nájemním smlouvám.        

       Zodpovídá: vedoucí odborů MěÚ, ředitelé PO  

 

Bod č. 438/20 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

          

     

           Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 


