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USNESENÍ č. 1
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 5. ledna 2021

Bod č. 1/1
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 2/1
Rada města vzala na vědomí informace o úpravách parku Vodojem a uložila TSMK pokračovat
s pracemi v navrženém rozsahu dle klimatických podmínek.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 3/1
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Metropolitní síť Klatovy –
VIII. etapa“ formou 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
Luděk Černík
Ing. Rostislav Klemsa
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 02/2021 zprávu hodnotící
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 4/1
Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů za r. 2020 a souhlasila s pořádáním
pravidelných i výročních trhů v roce 2021.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 5/1
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 21.12.2020.
Bod č. 6/1
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku z 10.12.2020.
Bod č. 7/1
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
jmenovala členem komise pro výchovu, vzdělávání a sport Ing. Petra Frydrycha a členkou komise
pro kulturu a cestovní ruch Jarmilu Antalovou.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 8/1
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon
regionálních funkcí knihoven na rok 2021 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila přijetí
případné dotace na bankovní účet města a vypořádání této dotace v souladu s ust. § 27 odst. 5 a § 28
zákona č. 250/2000 Sb.
Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová
Bod č. 9/1
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o hudební produkci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pořadatel) a souborem BABOUCI nejstarší jihočeská kapela, zastoupená kapelníkem
Tomášem Staňkem (soubor).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce při Zahájení turistické sezóny 15.05.2021 - poř. č. 1.
Smlouva o společné realizaci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (město Klatovy) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (ŘSD ČR).
Předmět smlouvy: koordinace činnosti při akci „I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba“ – poř. č. 2.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., zastoupenou
Ing. Petrem Beránkem (oprávněný).
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl bytového domu čp. 411/2 na st.p.č. 1719 k.ú. Klatovy –
poř. č. 3.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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