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Bod č. 31/3 

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

Bod č. 32/3 

Rada města se seznámila s předloženým konceptem řešení stavby „Přestupní terminál veřejné 
dopravy v Klatovech.“ 

 

Bod č. 33/3 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí – stp. č. 4311 o výměře  
730 m2 vč. domu čp. 132/V na stp. č. 4311 v k. ú. Klatovy dle Zásad prodeje bytového fondu 
z majetku města. 

 

2. Rada města neschválila výkup nefunkční plynovodní přípojky uložené v obecních pp. č. 
2045/11 a 2025/4 v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti GasNet, s. r. o.,   

, . 

 

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro GASSPO, 
spol. s r. o., Klatovy a souhlasila s provedením  výkopových prací na obecních pp. č. 963/5, 
4003/1, 4003/2, 4003/5 v k. ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Klatovy, Domažlické 
předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“, v době od 15.03.2021 
do 31.03.2021, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu, dle 
podmínek HO. 

 

4. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro INVEST 
TEL, s. r. o., Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3403/20 

v k. ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Klatovy, Divadelní, pp. č. 3403/20 – NN“: 
 - v chráněné komunikaci ze zámkové dlažby na pp. č. 3403/20 v k. ú. Klatovy, 
 - v době od 01.03.2021 do 09.03.2021, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou  

 bránit úpravě povrchu, dle podmínek HO. 

 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ na obecních pp. č. 684/28, 
 684/35, 684/38, 684/42, 3475/17, 3475/24, 3475/6, 3475/25 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
 zhotovitele stavby a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněném chodníku na 
 obecních pp. č. 684/28, 684/35, 684/38, 684/42, 3475/17, 3475/24 v k. ú. Klatovy z důvodu 
 realizace akce: „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ.“ 

 c) Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene umístění veřejného osvětlení na pp. č. 
 3475/2 v k. ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, ,  jako povinným z věcného břemene, za 
 jednorázovou finanční úhradu dle předpisů ŘSD. 

 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 2. února 2021 
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6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu:  „Klatovy, metropolitní síť – 8. etapa“ na pp. č. 3405/3, 3405/77, 3405/85, 3405/83, 
 3405/86, 3405/1, stp. 536, 3405/15, 97/19, stp. 688, 3403/14, 185/4, 3405/81, stp. 653, 

 3405/12, 4052/4, 4159/11, 4159/9, 4159/10, 2045/11, 217, 4052/1, stp. 1596, stp. 1349, 

 4003/1, 961/4, 959/1, 4000/2, 4000/11, 4002/4, 4002/3, 4002/1, 4002/2, 3454/7, 3454/3, 

 3454/1, 1335/13, 3505/3, 4004/2, 4001/1, 4001/3, 4004/1, 3522/3, 4006/3, 4003/4,  4003/5, 

 969/24, 969/26, 1335/20, 3522/1, 963/1, 963/26, 963/27, 963/28, 3405/2, 3405/84, 3406/1, 

 3505/4, 3934/1 v k. ú. Klatovy a pp. č. 445, 449/4, 449/6, 450/1 v k. ú. Štěpánovice u Klatov 

 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 b) Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene umístění optické telekomunikační sítě 

 v rámci akce: „Klatovy, metropolitní síť – 8. etapa“ mezi městem Klatovy jako oprávněným 
 z věcného břemene a vlastníky stavbou dotčených pozemků jako povinnými z věcného 
 břemene, za jednorázovou finanční úhradu dle jejich předpisů takto: 

- pp. č. 3405/2, 3405/84 v k. ú. Klatovy – Plzeňským krajem, zast. SÚSPK, 
 - pp. č. 3406/1, 3505/4 v k. ú. Klatovy - ŘSD Plzeň, 

- pp.č. 3934/1 v k. ú. Klatovy - Správa železnic, s. o. Praha  
- pp. č. 963/1, 963/26, 963/27, 963/28 ve vlastnictví Josefa Mauleho, Hoštičky 17,   
Mochtín, bezúplatně. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy – Pražská ulice – SO 401 – veřejné osvětlení“ na obecních pp. č. 3405/1, 3403/14, 
3403/18, 3403/17, 3403/5 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8. Rada města vzala na vědomí informaci o zájmu majitelů nemovitostí v ulici pod řadovými 
domky v obci Drslavice o vybudování vodovodních přípojek  s tím, že zájem potvrdili pouze  

 2 majitelé a v chráněné komunikaci tak dojde pouze ke 2 kolmým výkopům za účelem 
vybudování vodovodních přípojek v horizontu 10 let. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 34/3 

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 „Skládka TKO 
Štěpánovice – realizace III. části III. etapy + rekultivace I. části III. etapy“ 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 
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 Petr Fiala 

 Pavel Strolený 

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová 

 Mgr. Radka Šustrová 

 Ing. Jiří Kučera 

 Ing. Vladimír Král, Ph.D. 
 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 03/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 
                                                                                          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. V. Král, Ph.D. 
Bod č. 35/3 

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 „Klatovy – Karafiátova ulice, 
výstavba retenční nádrže“ 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. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš        

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 3/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 36/3 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 
dopravy na akci „Rekonstrukce části cyklotrasy u nádraží ČD v Lubech“ a uložila ORM podat 
žádost v termínu do 15.02.2021. 
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2.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2021 (PSOV) na akci „Víceúčelové hřiště Tupadly“ a uložila ORM podat žádost 
v termínu do 16.02.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 37/3 

Rada města schválila Plán dopravní obslužnosti města Klatovy na období 2021 – 2029. 

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 38/3 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č 134/2016 Sb., na akci „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa,“ 
uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o., , 

, . 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.985.465,66 Kč bez 
DPH, 2.402.413,45 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

          p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 39/3 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích.  
   Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 40/3 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 1/21 – část B a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10, 0+1 s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Koldinova 326/II  
  dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 31, na adrese  
  Klatovy, Zahradní 743/III   
  Klatovy,  na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 6. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy s  

    na byt č. 1 
   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 41/3 

1. Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Krameriova 139/I 

Oblastní charitě Klatovy, roční nájemné ve výši 15.156 Kč. 
 

2. Rada města schválila výpověď z nájmu garážového stání G8 na adrese Klatovy, Plánická 
793/IV, jehož nájemcem je p.
Rada města schválila záměr pronajmout garážové stání G8 na adrese Klatovy, Plánická 793/IV  
pí  roční nájemné 2.240 Kč.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 42/3 

Rada města schválila rozšíření provozní doby lodiček v Mercandinových sadech, o pondělí  
od 14:00 do 19:00 h  (červenec až září). 
   Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 43/3 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o využití objektu k výcviku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského 
kraje, zastoupené ředitelem plk. Ing. Mgr. Jaroslavem Vildem (uživatel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení objektu bývalé sodovkárny – poř. č. 15. 

 

Dodatek č. 7 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Vladimírem Králem, PhD. (mandatář). 
Předmět dodatku: změna ceny za poskytovanou službu – poř. č. 16. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
z 23.12.2019 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a  
společností Pošumavská odpadová, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Michaelem Skrbkem. 
Předmět dodatku: změna ceny za poskytovanou službu – poř. č. 17.   

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a
Praha (dárci). 
Předmět smlouvy: bezúplatné předání hrobového zařízení – poř. č. 18. 
 

Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA 
a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Martinem Křížem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 1 „smlouvy“ – poř. č. 19. 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/14/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PROJEKCE 
DOPRAVNÍ FILIP + FAKULTA DOPRAVNÍ – GENEREL DOPRAVY, zastoupenou jednatelem 

Ing. Josefem Filipem, Ph.D. (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 20. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/15/2020/Pl z 27.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER s.r.o., 
zastoupenou jednateli Ing. arch. Janou Langerovou a Ing. Pavlem Langerem (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 21.  

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/16/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností KPMG Česká 
republika, s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Bučíkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 22. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/17/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností M.C.TRITON, 
spol. s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Ing. Luďkem Pfeiferem, CSc. (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 23. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Atregia s.r.o. 
Šebrov – Kateřina, zastoupenou Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou a Ing. Yvonou Lacinovou 
(zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 24. 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení sjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a 
Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: výpůjčka pozemku pp.č. 3070/1 k.ú. Klatovy – poř. č. 25. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Vodovod a kanalizace Dehtín“ mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Dethín – VAK – ŠVAK, 
zastoupenou Mgr. Michalem Marešem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. a 5.2. „smlouvy“ – poř. č. 26. 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem 
Svobodou (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 4, bod 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 27. 
 

Dodatek ke smlouvě o užívání programového vybavení A-296 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a společností Alfa Sofware, s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Mgr. Evou Maurerovou (poskytovatel). 

Předmět dodatku: rozšíření čl. 2 a čl. 6 „smlouvy“ – poř. č. 28. 
 

Dodatek ke smlouvě o programátorském servisu a podpoře A-297 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a společností Alfa Sofware, 
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Mgr. Evou Maurerovou (poskytovatel). 

Předmět dodatku: rozšíření čl. 6 o bod 6.9 „smlouvy“ – poř. č. 29.  
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou jednateli Jitkou Dvořákovou  
a Petrem Tomanem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Obnova fasády hřbitovní kape sv. Michaela v Klatovech“ – poř. č. 30. 
 

Dodatek č. 1 k PS 1200151634 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pojištěný l) a Erich Lichtenwőrther (pojištěný 2) a společností Pojišťovna VZP, a.s. 
Praha (pojistitel). 

Předmět dodatku: pojištění sbírky skla v pavilonu Pask – poř. č. 31.    

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. PASK 02/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a PhDr. Jitkou Lněničkovou (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. I a II. „smlouvy“ – poř. č. 32. 
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Bod č. 44/3 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 09.02.2021. 
 

Bod č. 45/3 

Rada města schválila Hockey clubu Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč  
na nákup mobilních tréninkových stanovišť pro děti předškolního a školního věku.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 46/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  

             starosta města                     místostarosta                                            

 

             

  

     

 


