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Bod č. 523/26 

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

Bod č. 524/26 

1. Rada města nesouhlasila s dostavbou garáže na pp. č. 3756/11, 3756/12, 6767/1 a 6725 v k. 
ú. Klatovy ve vlastnictví , , p.  dle předložené 
dokumentace. 

 

2.  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. Vícenice u Klatov –„Vícenice, KT, pp. č. 177/22 - NN“  
pp. č. 299 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 17 bm zemního vedení NN a 
osazení rozpojovací skříně na stávajícím sloupu.  
2) k. ú. Drslavice u Tupadel –„Drslavice, KT, pp. č. 147/18 – VN, TS, NN“  
pp. č. 438/2, 111/3, 110, 147/1, 147/35, 147/53, 147/22, 147/21. 147/20, 147/19 ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 35 bm vzdušného vedení VN, cca 154 bm 
zemního vedení NN, cca 40 bm zemnícího pásku, 4x skříň v pilíři, 1x distribuční 
trafostanice. 

            Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 525/26 

Rada města schválila předložený návrh územní studie ÚS.9 – Markyta a uložila OVÚP MěÚ 
Klatovy zajistit vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 
        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 526/26 

Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně dalšího postupu rekonstrukce objektu bývalé 
porodnice pro projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“.  
Rada města uložila architektce města zpracovat požadavky na charakter možné přístavby, ověřit 
zkušenosti s obdobnými projekty vč. odhadu nákladů a předložit tyto podklady RM k projednání v 
lednu 2021. 

            Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 527/26 

Rada města vzala na vědomí informace o úpravách v lesoparku Vodojem a uložila ORM předložit 
doplňující informace dle diskuse na RM 05.01.2021.  

           Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

         Ing. M. Kříž  

 

 

 

USNESENÍ č. 26 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 22. prosince 2020 
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Bod č. 528/26 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ROZVOD SCZT ROZVOJ č. p. 106–107, 

Klatovy V“, otevřená výzva.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ŠAFINVEST, s. r. o., Kollárova 511, 397 
01 Písek, IČ: 28078756.  
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.261.422,10 Kč bez 
DPH, 1.526.320,74 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 529/26 

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 „Luby u pily – prodloužení 
obytné zóny".  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy 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 2.592.583,22 Kč bez 
DPH, 3.137.025,70 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 530/26 

1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení COLAS CZ, a.s., Rubeška 
215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, odstoupením ze zadávacího řízení dle § 47 odst. 4) písm. a) 
zákona, podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení na akci „Parkovací pruh Procházkova ulice, Klatovy“.  
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 „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, který se umístil jako 2. v pořadí – Silnice 

Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.  
3. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.281.952,98 Kč bez 
DPH, 1.551.163,11 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 531/26 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva, na akci „Oprava Kolonády v 
Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro 
podání nabídek byla jediná nabídka, která je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná. 
        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 532/26 

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 „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2021, 2. část“ 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  
František Kocfelda  
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

6. Rada města uložila ORM předložit RM v 02/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky.  
          Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

                           F. Kocfelda  

Bod č. 533/26 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2020. 

Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2020. 
2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací města 
pro rok 2020, a to: 

a) objem prostředků na platy pro rok 2020 

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2020. 
                                          Zodpovídá: Ing. H. Chalupová 

Bod č. 534/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 07.12.2020. 

 

Bod č. 535/26 

1. Rada města schválila rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací města pro rok 

2021. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 
2021. 

2. Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města 
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pro rok 2021, a to: 

a) objem prostředků na platy pro rok 2021, 

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021. 
3. Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 

pro roky 2021 – 2023. 

            Zodpovídá: Ing. H. Chalupová 

Bod č. 536/26 

1) Rada města schválila kalkulaci pro jednotnou stokovou síť pro rok 2021.  
2) Rada města schválila ceny srážkovného pro rok 2021 takto:  
- cena bez DPH 15,92 Kč/m3 

- cena s DPH (10 %) 17,51 Kč/m3. 

 

Bod č. 537/26 

Rada města vzala na vědomí informace o provozování MHD v Klatovech v době od 01.07.2020.  
Rada města schválila Smlouvu o finanční spolupráci v předloženém znění.  
                        Zodpovídá: F. Kocfelda 

Bod č. 538/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 14.12.2020. 
 

Bod č. 539/26 

Rada města Klatov rozhodla o revokaci bodu č. 446/21 usnesení RM č. 21 a přidělila mimořádné  
dotace žadateli SK Volejbal Klatovy:  
- na zajištění účasti dr. žen ve II. lize ve výši 30.000 Kč,  

- na cestovní náklady dr. juniorek v I. lize ve výši 32.000 Kč. 

             Zodpovídá: J. Koželuhová  

Bod č. 540/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze 
14.12.2020. 

 

Bod č. 541/26 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 9/20 z 15.12.2020 a přijala tyto závěry: 
 

K bodu 3.1.  

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1+3 s příslušenstvím na adrese Klatovy, 
Pražská 155/I, s pí , , , na dobu určitou 1 rok.  
 

K bodu 3.2. 

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10, 0+1 s příslušenstvím na adrese Klatovy, 
Koldinova 326/II, s , , , na dobu určitou 1 
rok. 

 

K bodu 3. 3.  
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.20, 3+KK s příslušenstvím na adrese Klatovy, 

Plánická 836/IV, s   a . , , 

, na dobu určitou 1 rok. 
 

K bodu 3.4.  

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, bezbariérový, 
Plánická 793/IV, Klatovy, s . , , na dobu 

určitou 1 rok. 
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K bodu 4.   

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 15, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, s  , , , na dobu 

určitou 3 měsíce, pod podmínkou ukončení smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č.8. 
 

K bodu 4.2. 

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 31, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, s , na dobu 

určitou 3 měsíce.     

 

K bodu 4.3. 

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 33, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, s , .  ,  na dobu 

určitou 3 měsíce. 
 

K bodu 4.4. 

schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8, na adrese Klatovy, 
 

Zahradní 743/III, s , .  ,  na dobu 

určitou 3 měsíce, po uvolnění ubytovací jednotky. 
                              Zodpovídá: Ing. J. Kurcová 

Bod č. 542/26 

 Rada města schválila složení redakce Klatovského zpravodaje – Ing. Milan Jarošík, Karel 
Kotěšovec, Jiří Tománek. 
         Zodpovídá: Ing. M. Jarošík 

Bod č. 543/26 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. rozdělení schváleného 
příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro rok 2020 v celkové výši 11.100 tis. Kč, takto:  
• ve výši 9.100 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz MěÚSS Klatovy  
• ve výši 2.000 tis. Kč jako investiční příspěvek do fondu investic MěÚSS Klatovy  
RM schvalila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci změnu plánu. 
                 Zodpovídá: Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 544/26 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství  
Klatovy, s.r.o., ze dne 01.12.2020. 

 

Bod č. 545/26 

Rada města ve smyslu § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválila texty 
předložených uzavíraných smluv: 

Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Město) a obcí Lomec, zastoupenou starostou obce 
Františkem Skálou (Obec).  
Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře - poř. č. 789. 
  

Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Město) a obcí Mezihoří, zastoupenou starostou obce 
Ing. Janem Krsem (Obec).  

Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře - poř. č. 790. 
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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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená společností MARTIA a.s., zastoupena pí Olgou Zavoralovou (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Drslavice KT, parc. č. 147/18 – VN, TS, NN - poř. č. 791.  
 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Telco Pro Services, a.s., zastoupenou Miroslavem Barákem 
(oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy optická přípojka k objektu Plzeňská 90“ - poř. č. 792.  
  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupené jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce IV – 12 – 0015634/VB/02, Otín KT, parc. č. 4 – NN - poř. č. 793.  
 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená společností SUPTel, a.s., zastoupená Petrem Skopalem (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce Vícenice KT, par. č. 177/22 – NN č. IV-12-0016699 - poř. č. 794.  
  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel Rady města Klatovy č. P 
1/2013 ze dne 26.06.2013 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).  
Předmět smlouvy: změna článku 14, bod 2 „Smlouvy“ - poř. č. 795.  
 

Dohoda o výši nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).  
Předmět smlouvy: dešťová kanalizace - roční nájemné - poř. č. 796. 
 

Dohoda o mimořádném nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).  
Předmět smlouvy: dešťová kanalizace - mimořádné nájemné - poř. č. 797. 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 14/2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: změna čl. II., odst.2.2. „smlouvy“ - poř. č. 798.  

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 16/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a , . ,  a  

, .  
 (nájemci).  

Předmět smlouvy: nájem p. č. st. 3521 a pozemek p. č. 3206/121 KÚ Klatovy a pozemek p. č. st. 
3521 – budova č.p. 626 - poř. č. 799.  
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o., 33/2015 ze dne 26.6.2015 mezi městem 
Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou 
Kurcovou (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem 

Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 2 smlouvy - poř. č. 800. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mlýnské Struhadlo, zastoupenou starostkou Janou 
Křížovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - poř. č. 801. 
  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Chlistov, zastoupené starostou Ing. Václavem 
Boučkem (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence - poř. č. 802.  
 

Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
p.o., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (správce).  
Předmět smlouvy: užívání nemovitosti na pozemku 4242/615, 3655/5, 4242/610, 4242/601, KÚ 
Klatovy - poř. č. 803. 
  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-2512/2019/SML, VB/168/2020/33100/Kt 

mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Povodím Vltavy, státní podnik, zastoupený ředitelem závodu Berounka Ing. Miloňem Kučerou 
(budoucí povinný).  
Předmět smlouvy: akce „I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba – aktualizace DSP“ - poř. č. 804. 
 

Smlouva o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond uzavřená mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  (konečný uživatel) a Euroregionem 
Šumava - jihozápadní Čechy - Správce Dispozičního fondu, Stachy 422, zastoupeným předsedou 
Ing. Liborem Pickou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: projekt "Fascinace sklem - Práce ze sklářské školy ve Zwieselu" – poř. č. 805. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p. o., 38/2015 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivedným muzeem Dr. 
Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: prodloužení termínu výpůjčky  - poř. č. 806. 
 

Bod č. 546/26 

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 06/2020 v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města 
ze dne 11.12.2018, kterým byla pověřena k provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a 
použití účelových dotací před koncem kalendářního roku.  
        Zodpovídá: Ing. H. Chalupová 

Bod č. 547/26 

Rada města schválila změnu plánu hospodaření hospodářské činnosti města na rok 2020. 
        Zodpovídá: Ing. J.Kurcová 
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Bod č. 548/26 

Rada města schválila spolku Grafika, spol. s r.o. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na  
částečné pokrytí nákladů na vydání básnické sbírky „Ubývání“. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadatelkou veřejnoprávní 
smlouvu.  

        Zodpovídá: J. Koželuhová 

 

Zapsala: Koželuhová 

 

 

 

 

         

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

        

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 


