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Bod č. 479/24 

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

Bod č. 480/24 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 954/16 o výměře cca 132 m2 v k. 

ú. Klatovy , ,  za cenu smluvní (dle ZP administrativní) 
1.180,00 Kč/m2, tj. celkem cca 155.760,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

2.  Rada města doporučila  ZM schválit výkup části pp. č. 3104/10 o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Klatovy do majetku města od , , , za cenu 

obvyklou 150,00 Kč/m2, tj. celkem cca 4.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 481/24 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Parkovací pruh 
Procházkova ulice, Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 
190 00 Praha 9, IČ: 26177005. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.090.000,00 Kč 
bez DPH, 1.318.900,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 482/24 

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 „Luby u pily – 

prodloužení obytné zóny“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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. 

 

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. 
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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 12/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 483/24 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva, na akci „ROZVOD SCZT 

ROZVOJ č. p. 106 – 107, Klatovy V“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce 
a internetových stránkách + odeslání 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. 

 

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       

 Petr Kodeš  

 Petr Šobr         

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 01/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 484/24 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tisk měsíčníku 
KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

2.   Rada města vzala na vědomí informace 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 jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Karel Kotěšovec      

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Pavla Hilscher       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 30.11.2020 od 10:00 h jejího 

zasedání v kanceláři ředitele MěKS. 
 

4.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Václav Chroust 
 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Ing. Jiří Pohanka       

 Mgr. Jaromír Veselý    

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Karel Kotěšovec      

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 08.12.2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 485/24 

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Víceúčelové hřiště 
Točník“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v listopadu 2020.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 486/24 

1. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 
MMR ČR – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava povrchu komunikací, 
vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ v termínu do 21.12.2020. 

2.  Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit spolufinancování akce „Oprava povrchu 
komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ v roce 2021 z rozpočtu města 
nad rámec požadované dotace, tj. ve výši cca 21.552.797,00 Kč vč. DPH. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 487/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 09.11.2020. 
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Bod č. 488/24 

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

z  09.11.2020. 

 

Bod č. 489/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 09.11.2020. 

 

Bod č. 490/24 

Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření Městské knihovny Klatovy pro rok 2020 a změnu 
limitu na platy jako závazného ukazatele hospodaření pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 491/24 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 8/20 – část B a přijala tyto závěry:  
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 307 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , bytem . . , , na dobu neurčitou, 
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 311 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , bytem , na dobu neurčitou, pod  
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 708 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p.  a s pí , bytem  
  , , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 60.000 Kč,  

k bodu 4. 4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Klatovy, Masarykova  
  393/III s p. , bytem , , na dobu neurčitou, pod 
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 

k bodu 4. 5.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na adrese Klatovy, Masarykova  
  393/III s p. , bytem , , na dobu určitou 16  
  měsíců, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 

  Kč v měsíčních splátkách ve výši 2.500 Kč,  

k bodu 4. 6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 na adrese Klatovy, Masarykova  
  393/III s p.  a pí , bytem , 
  , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 50.000 Kč,  

k bodu 5. 1.  vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 8 a garážového stání č. G 18 na adrese  
  Klatovy, Plánická 793/IV k 30. 11. 2020, pokud k tomuto dni nebude uhrazeno  

  veškeré dlužné nájemné za byt a garážové stání.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č.  492/24 

Rada města schválila změnu plánu hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. na rok 2020. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 493/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti  Lesy města Klatov, s.r.o. ze 
04.11.2020. 

 

Bod č. 494/24 

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

texty předložených uzavíraných smluv:  
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Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., 
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Králem, Ph.D. (mandatář).  
Předmět dodatku: v příloze č. 1 mandátní smlouvy se mění ceny – poř. č. 762. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou Ing. Josefem 
Srbem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 763.  
 

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

Přerostem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 764.  
 

Nájemní smlouva „Zastávkové označníky“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou 
organizací, zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (pronajímatel). 
Předmět smlouvy: označníky – poř. č. 765.  
 

Smlouva o provedení dobrovolné dražby mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (navrhovatel) a soudním exekutorem JUDr. Danielem Míkou, LL.M., 
(dražebník). 
Předmět smlouvy: provedení dražby – poř. č. 766. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (oprávněný) a Povodním Vltavy, státním podnikem (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa, část SO 
Komunikace, Lávky 01, 02, 03“ a „Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. B etapa, 

část SO Komunikace, Lávka, vodní schodiště (odpočívadlo)“ – poř. č. 767. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  č. SF VMH KT, p. o. 4/2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem  
Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II. „smlouvy“ – poř. č. 768. 
 

Smlouva o výpůjčce č. 201361 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Národním muzeem, Praha 1, zastoupeným ředitelem Českého muzea 
hudby Dott. Emanuelem Gadaletem (půjčitel) – poř. č. 769. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů  
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností 
Pošumavskou odpadovou, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Michalem Skrbkem. 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 1,3,4, „smlouvy“ – poř. č. 770. 
 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník)  
a společností AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, zastoupenou jednatelem Ing. Igorem 
Kasalickým (provozovatel).  
Předmět smlouvy:  provozování septiku v k.ú. Otín u Točníka – poř. č. 771. 
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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 0711/05/5068 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Československou obchodní bankou, a,.s. Praha, 
zastoupenou ředitelem pobočky pro FiB Milanem Partynglem (Banka). 
Předmět dodatku: změna čl. III., VI. a VII. – poř. č. 772. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vypůjčitel) a ing. Janem Tykvartem, . ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: dřevěný betlém – poř. č. 773. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vypůjčitel) a společností PEPA STYL s.r.o., Procházkova 339, Klatovy (půjčitel). 
Předmět smlouvy: dřevěný betlém – poř. č. 774. 
 

Bod č. 495/24 

Rada města schválila Pošumavskému aeroklubu Klatovy v důsledku vyhlášeného nouzového 
stavu snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část po dobu trvání nouzového stavu. 
Rada města uložila ORM připravit dodatky k nájemní smlouvě.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 496/24 

Rada města schválila pí Haně Majerové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na 
částečné pokrytí nákladů na vydání cestopisné knihy. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelkou veřejnoprávní 
smlouvu.       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  

 

Bod č. 497/24 

Rada města schválila TJ Sokol - šachklub Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč 
na dopravu na nejvyšší republikové akce. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelkou veřejnoprávní 
smlouvu.       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  

 

Bod č. 498/24 
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schválila odměnu ředitelům příspěvkových organizací MěÚ Klatovy dle předloženého návrhu.  
 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 499/24 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

          

         Ing. Martin Kříž  
               místostarosta 


